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Klatki schodowe

Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czy nna klap dymowych A cz. na klatce schodowej
budynków niskich i średniowysokich powinna wynosi ć co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki
schodowej . Ponadto w budynkach niskich i średniowysokich powierzchnia jednego otworu pod klap ę dymow ą nie mo że
być mniejsza ni ż 1,0 m2.

Pow. klatki schodowej- 42,089m 2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 5% rzutu klatk i- tj. 42,089x5%= 2,1m2

Dobrano klap ę dymow ą MERCOR Prolight C180 o wym. 180x180 cm z owiewk ą aerodynamiczn ą, Acz. Klapy= 2,2m 2

Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna by ć, co najmniej o 30% wi ększa ni ż 
suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowy ch umiejscowionych w strefie dymowej o najwi ększej 
powierzchni czynnej klap dymowych. Mo żliwe jest wliczenie jako otworów wlotowych okien w d olnej cz ęści 
pomieszczenia, bram, drzwi, klap żaluzjowych ściennych, które w przypadku po żaru dadz ą się otworzy ć od zewn ątrz.

Pow. geometryczna klapy 3,24m 2

Wymagana powierzchnia geometryczna otworu napowietrzaj ącego- 3,24m 2 + (3,24x30%)= 4,2m 2. Zazwyczaj 
napowietrzanie realizowane jest poprzez drzwi zlokalizowan e na parterze, prowadz ące na zewn ątrz klatki schodowej.
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Elektryczny system sterowania oddymianiem. Elementy składowe

(klatka schodowa)

Klapy dymowe na kl. schodowych powinny być wyposażone w

urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchomienia.

Miejsca instalowania przycisków do ręcznego uruchomienia klap

dymowych na kl. schodowych należy przewidywać przy wejściu do budynku i

na najwyższej kondygnacji oraz na co trzeciej kondygnacji.

Legenda: 

1- centrala sterująca oddymianiem

2- zasilanie sieciowe

3- siłownik elektryczny klapy dymowej lub napowietrzającej

4- puszka połączeniowa

5- ręczny przycisk oddymiania

6- optyczna czujka dymu

7- przycisk wentylacji 



mcr OSO- okienny system oddymiania (wpływ wiatru)

wiatr

obiekt
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Mcr OSO- okienny system oddymiania
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Mcr OSO- okienny system oddymiania
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Mcr OSO- okienny system oddymiania
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Mcr OSO- okienny system oddymiania
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Mcr OSO- okienny system oddymiania
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HDGs 2x4x0,8 w klasie PH

HDGs 3x1,5 w klasie PH



Klatka schodowa- oddymianie grawitacyjne, napowietrzanie 
mechaniczne (propozycja rozwiązania w budynkach istniejących) 

W oparciu o PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz. na klatce schodowej

budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej.

Ponadto w budynkach niskich i średniowysokich powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0

m2.

Dane wyjściowe:

Pow. klatki schodowej zlokalizowanej– 38,0m2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej- 5% rzutu klatki- tj. 38,0x5%= 1,9m2

Zaprojektowano klapę dymową MERCOR Prolight typ E o wymiarach 1,5x1,6m z owiewką aerodynamiczną i kierownicą

o Acz. =1,97m2.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania 3,2m2 (brak możliwości zabudowy drzwi napowietrzających na
parterze)

Założony przepływ na klapie- 1,5m/s.

Wydajność klapy dymowej- 1,5x1,6m x 1,5m/s= 3,6m/s= 12 960m3/h

Dobrano wentylator napowietrzający 13 200m3/h

ekwiwalent grawitacyjnego systemu napowietrzania klatki schodowej, który będzie posiadał wydajność równą wydajności
założonych klapy dymowych. Wymagana wydajność wentylatora oddymiającego wynosi 9,0m3/s x 3600= 32 400 m3/h.



Prędkość napływu powietrza na kracie nawiewnej- 3,5m/s

Oddymianie klatki schodowej- przykład obliczeniowy



Klasyfikacja kurtyn temperatura-czas, wg EN12101-1 - INFORMACYJNIE:

- Standardowe kategorie klasyfikacji  D

- Standardowe kategorie klasyfikacji  DH
( temp. 600st osiągana po ok.. 6min, max. temp. Pow.1000 st. C – badanie bardziej krytyczne)

D180                                                             600                                                      180

CE, FSv2 ( Obudowa 160 )

CE, FSv2 ( Obudowa 200 )

FSv1 ( Obudowa 160 )

CE, FSv2 ( Obudowa 160 )
CE, FSv2 ( Obudowa 200 )
FSv1 ( Obudowa 160)
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Oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych- przykład 
obliczeniowy

W oparciu o PN-B-02877-4/Az1:2006 w poziomych drogach ewakuacyjnych należy zapewnić co najmniej jedną klapę

dymową na każde 10m długości poziomej drogi ewakuacyjnej. Powierzchnia czynna jednej klapy dymowej Acz. nie powinna być

mniejsza niż 0,9m2. Należy przewidzieć uzupełnienie powietrza.

Dane wyjściowe:

Długość korytarza≈30m

Zaprojektowano 3 klapy dymowe MERCOR Prolight typ C o wymiarach 1,1x1,1m z owiewką aerodynamiczną i kierownicą o

Acz. =0,96m2.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania 3szt. x 1,1x1,1m x 1,3= 4,2m2 (brak możliwości zabudowy otworów

napowietrzających)

Założony przepływ na klapie ≈ 1,0m/s.

Wydajność klap dymowych – 3 szt. x 1,1x1,1m x 1,0m/s= 3,6m/s= 13 068m3/h

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania 3szt. x 1,1x1,1m x 1,3= 4,2m2 (korytarz na piętrze, brak możliwości

zabudowy wymaganej powierzchni)

Jako ekwiwalent grawitacyjnych otworów napowietrzających dobrano 2 szt. wentylatorów nawiewnych o wydajności 8

000m3/h, każdy (dP=400Pa, mcr Monsun 63/4-2,2-28/B0) oraz wentylator nawiewny o wydajności 16 000m3/h, każdy

(dP=400Pa, mcr Monsun 63/4-3-15/B0)
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Prędkość napływu powietrza na kracie nawiewnej- 2,22m/s

Oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych- przykład 
obliczeniowy



Na co zwrócić uwagę



Przykład realizacji- okienny system napowietrzania



Przykład realizacji- okienny system napowietrzania



Przykład realizacji- okienny system napowietrzania

etap projektowy etap realizacji



Przykład realizacji- okienny system napowietrzania
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Przykład realizacji- kurtyny dymowe



Na co zwrócić uwagę

etap projektowy etap realizacji



Na co zwrócić uwagę



Centrala sterująca
oddymianiem
MCR9705-5A

centrala sterująca
bramami

napowietrzającymi

bramy
napowietrzające

N1-N2

sterowanie

(NO/NC )

HDGs PH90

puszka połączeniowa

siłowniki bramy
napowietrzającej

czujnik
ciśnienia

sterowanie- 24V

monitorowanie (NO/NC )

Strefy dymowe SD
Klapa jednoskrzydłowa mcr-PROLIGHT typ NG-A170/250 o wym. 1,7x2,5m
z siłownikiem pneumatycznym, montowana punktowo

HDGs1x2x0,8 PH 90

siłownik pneumatyczny
klapy dymowej

rurka miedziana, Ř6mm
trójnik

HDGs1x2x0,8 PH 90

elektryczno-pneumatyczna skrzynka CO2
sterująca klapami żaluzjowymi

sterowanie- 24V

Klapa żaluzjowa mcr LAM-N zamontowana
na fasadzie (N3-N7). Rozmiar nominalny:

300x200cm

elektryczno-pneumatyczna skrzynka CO2
sterująca klapami dymowymi

monitorowanie

(NO/NC )

linia monitoringu otwarcia klap dymowych, kabel HTKSH 1x2x1 PH90

Schemat blokowy sterowania wg PN



czujnik
ciśnienia

Strefy dymowe SD1, SD2, SD3, SD4

Klapa jednoskrzydłowa mcr-PROLIGHT typ NG-A170/250 o wym. 1,7x2,5m
z siłownikiem pneumatycznym, montowana punktowo

siłownik pneumatyczny
klapy dymowej

rurka miedziana, Ř6mm
trójnik

elektryczno-pneumatyczna skrzynka CO2
sterująca klapami dymowymi

centrala sterująca
bramami

napowietrzającymi

bramy
napowietrzające

N1-N2

puszka połączeniowa

siłowniki bramy
napowietrzającej
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Zasilanie urządzeń sterujących oddymianiem

§ 187 WT

3. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urz ądzeniami słu żącymi

ochronie przeciwpo żarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany

czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.

4. Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie

przeciwpożarowej, o której mowa w ust. 3, do 30 minut, dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni

chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami

klap dymowych.

Linia monitoringu wyłącznika krańcowego klapy dymowej
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Zasilanie urządzeń sterujących oddymianiem

WYTYCZNE SITP WP-02:2010 
INSTALACJE SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ 
PROJEKTOWANIE



Nieprawidłowo wykonane zasilanie bram napowietrzających
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Konfiguracja nieprawidłowa
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Utrzymanie funkcji zasilania 





Oddymianie hali odlotów- okna oddymiające

Przykład realizacji oddymiana grawitacyjnego przez okna oddymiaj ące zabudowane 
w świetliku



Etap projektowy

Oddymianie hali odlotów- okna oddymiające



Etap projektowy

Oddymianie hali odlotów- okna oddymiające
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4 5 6 7 8

Oddymianie hali odlotów- okna oddymiające

Etap realizacji



� wg PN w strefie dymowej SD1 (strefa największa) należałoby zamontować co najmniej 8 klap dymowych o Acz.=0,9m2

każda (wym. geometryczny klapy dymowej 1,2x1,2m), zgodnie z PN w poziomych drogach ewakuacyjnych należy
zapewnić co najmniej jedn ą klapę dymow ą na każde 10 m długo ści poziomej drogi ewakuacyjnej . Powierzchnia
czynna jednej klapy dymowej Acz nie powinna być mniejsza niż 0,9 m2. Dla takiej ilości klap dymowych wymagana
powierzchnia geometryczna napowietrzania wynosi 14,98m 2.

� wg BS7346-4: 2003. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania i napowietrzania wynosi 15,89m2

Przykład realizacji wg BS 7346-4: 2003



Wentylator 
oddymiaj ący 
ścienny z 

klap ą 
żaluzjow ą



Pasaż- koncepcja oddymiania mechanicznego

Wydajno ść 256 000m3/h, 8 punktów wyci ągowych/wentylatorów o wydajno ści 32 
000m3/h każdy 



Pasaż- koncepcja oddymiania mechanicznego

Proponowane rozwi ązanie



Klatka schodowa- obliczenie klasy wentylatora

Zgodnie z teorią dr Ronalda L. Alperta temperaturę w warstwie podsufitowej dymu można obliczyć zgodnie z poniższymi
wzorami, gdzie:

dla r/H≤0,18

dla r/H≥0,18

T- temperatura otoczenia, [oC]
Tmax- temperatura w warstwie dymu (strefie podsufitowej), [oC]
Q- całkowita moc pożaru, [kW]
H- wysokość przestrzeni w której powstał pożar, [m]
r- odległość od osi pożaru, [m]

Obliczenie profilu temperatury w odległości 1,0m od osi pożaru, tj. r/H≥0,18 na wysokości 3,0m, licząc od poziomu posadzki.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:
T=20oC
Q=1000kW=1,0MW
H=3,0m

Wartość temperatury jaka może powstać podczas pożaru wewnątrz klatki (przypadek incydentalny) na wysokości 3,0m (strefa 
podsufitowa parteru) w odległości 1,0m od źródła wynosi 199,33oC.
W związku z powyższymi obliczeniami projektuje się wentylator mcr Monsun 71/4-5,5-30/F400 o wydajności 32 400m3/h, 
dP=300Pa, 5,5 kW, ~400V.

3/5

3/2

max 9,16
H

Q
TT =−

3/2

3/53/2

max )/(

/
38,5

Hr

HQ
TT =−
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Specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych- projektant

tel. (+48) 22 654 26 55 w. 445 
kom. (+48) 605 111 078
faks (+48) 22 654 26 47

Mercor SA
00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 79
www.mercor.com.pl


