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2004 146 728

2005 184 316

2006 165 353

2007 151 069

2008 161 744

2009 159 122

2010 135 555

2011 171 839

2012 183 888

2013 126 426

Średnia liczba pożarów

Źródło: P. Guzewski, D. Wróblewski, D. Małozięć, 

„CZERWONA KSIĘGA POŻARÓW”, CNBOP, Józefów 2014 r. 

średnia z okresu 2004 - 2013

158 000 POŻARÓW ROCZNIE WG DANYCH ZA LATA 2004-2013

STATYSTYKI POŻARÓW W BUDYNKACH 

ŚREDNIOWYSOKICH

SLAJD



Rocznie ponad 13 000 pożarów w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych i innych obiektach użyteczności publicznej

Ofiary śmiertelne: ok 500 osób/rok

Ranni: 2 729 osób/rok

STATYSTYKI POŻARÓW W BUDYNKACH 

ŚREDNIOWYSOKICH C.D.

Straty materialne w budynkach mieszkalnych: 

blisko 300 mln zł/rok
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JEDNA Z METOD PRZECIWDZIAŁANIA – SKUTECZNY 

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

System oddymiania jest to zestaw wszystkich

podzespołów wymagany do budowy

urządzenia służącego do oddymiania klatek

schodowych, dobranych pod kątem ich

właściwego współdziałania.
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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA 

Przypadek 1. Obudowane klatki schodowe

Instalacja powinna usunąć z przestrzeni klatki

schodowej dym, który przedostał się tam podczas

otwarcia drzwi łączących klatkę schodową

z zadymionym korytarzem lub przyległym

pomieszczeniem po opuszczeniu bezpośrednio

zagrożonej kondygnacji przez grupę uciekających

osób.

Drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacz,

przejdą do pozycji zamkniętej odcinając napływ

dymu na pionowe drogi ewakuacji)
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System oddymiania musi działać, co najmniej, z taką

skutecznością, żeby przedostający się w sposób ciągły do

klatki schodowej dym nie opadał poniżej kondygnacji objętej

pożarem.

Umożliwia to bezpieczne opuszczenie budynku przez ludzi

z niżej położonych kondygnacji oraz ułatwia dotarcie ekip

ratowniczych w bezpośrednie sąsiedztwo źródła pożaru.

Efektywność systemu powinna zapewniać również możliwość

szybkiego oczyszczenia z dymu klatki schodowej po

ugaszeniu pożaru.

PRZYPADEK 2 WYJŚCIE Z POMIESZCZENIE BEZPOŚREDNIO NA 

KLATKĘ SCHODOWĄ, DRZWI BEZ SAMOZAMYKACZA
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PN-B-02877-4:2001
„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do 

odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.” 

Wytyczne VdS 2221:2001-08 
„Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie 

i instalowanie”
(uzupełnieni normy DIN 18232-2 – Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia – Część 2: Urządzenia 

oddymiające (klapy dymowe), wymiarowanie, wymagania i montaż). 

STOSOWANE STANDARDY PROJEKTOWANIA INSTALACJI 

ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
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UZALEŻNIENIE POWIERZCHNI CZYNNEJ ACZ KLAP DYMOWYCH 

OD WIELKOŚCI RZUTU POZIOMEGO PRZESTRZENI KLATKI SCHODOWEJ

Czym jest rzut poziomy przestrzeni klatki schodowej?

KGPSP (24 czerwca 2004)

do ustalenia powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki

schodowej należy brać pod uwagę powierzchnię rzutu poziomego

spoczników i biegów, oraz wydzielonych części (spoczników)

kondygnacji łączących się z tą klatką schodową, uwzględniając

w obliczeniach największą powierzchnię.
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OGRANICZENIA STANDARDÓW 

PROJEKTOWYCH

Brak odniesienia skuteczności instalacji do fizycznych warunków odniesienia

Funkcjonowanie systemu oddymiania klatki schodowej uzależnione jest od

ukierunkowanego przepływ powietrza od otworu dolotowego w kierunku punktu

odbioru dymu (klapy dymowej) zamontowanej w najwyższym punkcie klatki

schodowej.

Efektywność systemów grawitacyjnych jest ściśle związana ze stratyfikacją termiczną

gazów pożarowych, ciągiem termicznym generowanym przez różnicę temperatury

zewnętrznej i wewnątrz klatki schodowej oraz sposobem napływu dymu na klatkę

schodową.
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ZAKŁÓCENIA EFEKTYWNOŚCI ODYMIANIA NA SKUTEK 

ZMIAN PARAMETRÓW OTOCZENIA 

Zakłócenia działania systemu oddymiania klatek schodowych – czy to tylko teoria ?

Brak przepływu

wymuszonego

działaniem

instalacji

oddymiania

„Zakorkowanie”

System grawitacyjny – klapa 7,5% A cz + otwarte drzwi

„Przepływ odwrotny”
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„Wpływ wiatru”
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Brak odniesienia skuteczności instalacji do wymiarów

geometrycznych i konstrukcji schodów (rzeczywiste opory

przepływu) oraz lokalizacji pożaru na piętrze.

OGRANICZENIA STANDARDÓW 

PROJEKTOWYCH C.D.
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STANDARDY PROJEKTOWE NIE ROZRÓŻNIAJĄ LOKALIZACJI 

ŹRÓDŁA POŻARU ANI CHARAKTERYSTYKI JEGO ROZWOJU

L 1

Lokalizacja pożaru 1Lokalizacja pożaru 2

L 2

Z jaką fazą pożaru mamy do czynienia podczas ewakuacji 
i działań gaśniczych?

Kolumna konwekcyjna

Zjawisko rozgorzenia 

Pożar stłumiony przy 

braku powietrza 

(ryzyko backdraft) 
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Powszechnie stosowane rozwiązanie
czujka inicjująca pracę systemu zamontowana

wyłącznie w najwyższym punkcie klatki schodowej

(spełnienie minimalnych wymagań PN).

Uruchomienie instalacji oddymiania następuje ze

znacznym opóźnieniem w stosunku do czasu

wybuchu pożaru.

Brak przepływu spowodowany nie uruchomieniem

instalacji oddymiania dodatkowo sprzyja

powstawania zjawiska tzw. zakorkowania klatki

dymem.

Intensywne 

schładzanie 

dymu 

w kontakcie 

z przegrodami 

budowlanymi

Brak przepływu 

wymuszonego 

działaniem 

instalacji 

oddymiania

PROBLEM LOKALIZACJI CZUJEK DYMU 

INICJUJĄCYCH DZIAŁANIE SYSTEMU 
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PROBLEM LOKALIZACJI CZUJEK DYMU 

INICJUJĄCYCH DZIAŁANIE SYSTEMU C.D.

Efektywność systemu oddymiania jest proporcjonalna do

czasu zadziałania systemu

czujki dymu – powinna ona znajdować się na każdym

korytarzu łączącym klatkę schodową z pomieszczeniami,

co najmniej na każdej kondygnacji klatki schodowej.
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PROBLEM NAPŁYWU POWIETRZA 

KOMPENSACYJNEGO 

Przyzwolenie na ręczne otwierania otworów dolotowych

powietrza - powszechna praktyka w wielu (o ile nie

w większości budynków) poparta „troską” o zabezpieczenie

przed zaborem mienia.
Brak przepływu 

wymuszonego 

działaniem 

instalacji 

oddymiania

Nie należy oczekiwać zakładanej

skuteczności instalacji oddymiani, jeżeli

funkcję „automatu” otwierającego drzwi na

poziomie wyjścia z budynku pełnić będzie

portier lub pierwsza uciekająca osoba.
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BRAK WYTYCZNYCH ODNOŚNIE STOSOWANIA 

ROZWIĄZAŃ MECHANICZNYCH

Czy wspomaganie mechaniczne systemu

oddymiania klatek schodowych jest celowe?

Jak powinien działać system mechaniczny?

Jak należy określić wydajność takiej

instalacji?

Wentylatory wyciągowe jak i nawiewne są stosowanie w praktyce– tylko na jakiej podstawie?

Podstawowe pytania:

Wyciąg 

mechaniczny?

Mechaniczny nawiew 

kompensacyjny?
czy

16SLAJD



Najczęściej zastosowanie systemu wentylacji oddymiającej

na klatce schodowej stanowi część projektu

architektonicznego budynku.

Oddając należny szacunek pracy architekta, należy

stwierdzić, że ich udział w projekcie nie powinien dotyczyć

instalacji, za których poprawne działanie odpowiadać

powinien projektant instalacji wentylacyjnych, lepiej

przygotowany merytorycznie do realizacji tego zadania.

BRAK WŁAŚCIWEGO PRZYPISANIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKT TECHNICZNY 
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CELE PROJEKTU „BEZPIECZNA EWAKUACJI”

1. Lepszemu poznane rzeczywistych warunków funkcjonowania różnych systemów

oddymiania klatek schodowych w warunkach realnego pożaru.

2. Rozpoznanie zjawiska rozwoju pożaru oraz realne możliwości skutecznego

działania straży pożarnej.

3. Testy efektywności różnego typu systemów oddymiania klatek schodowych

4. Opracowanie uniwersalnego systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacji.

(uniwersalny – max efektywny i odporny na zakłócenia w budynkach mieszkalnych,

zamieszkania zbiorowego i użytkowych.

5. Weryfikujące skuteczność systemu podczas testów pożarowych,

6. Pełne zdefiniowanie zestawu urządzeń, z jednoznacznym określeniem zależności

pomiędzy elementami wchodzącymi w jego skład.

7. Uzupełnienie lub stworzenia całkowicie nowego standardu projektowania

systemów wentylacji oddymiającej dla pionowych dróg ewakuacji.
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Dziękuję za uwagę


