
Wytyczne do projektowania systemów 
wentylacji pożarowej. 

Rola systemów w strategii ochrony p.poż. 
budynków wielokondygnacyjnych.

dr inż. Grzegorz Kubicki 
Wydział IBHIŚ Politechniki Warszawskiej 



„§ 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane 
w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia 
zapewniający:

1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas; 
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku; 
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub 

tereny przyległe; 
4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 
5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)
z dnia 14 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285

Warunki podstawowe dla obiektów ZL

Zadania systemów wentylacji pożarowej



§ 5. ust. 1. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej
współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w
trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:

1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej;

2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków
zabezpieczenia przeciwpożarowego;

3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego
obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117 z dnia 14 grudnia 2015 r.)



Skuteczności systemów wentylacji pożarowej

Świadomość skutków 
działania całej instalacji

Określenie celu działania 
systemu

Podstawa prawna jest wiążąca dla tworzenia 
rozwiązań inżynierskich

Przepisy nie definiują wymagań funkcjonalnych 
dla systemów wentylacji pożarowej budynków 

wielokondygnacyjnych 



Podstawa projektowania systemów wentylacji 
pożarowej

Wybór rozwiązania technicznego systemu oddymiania

Dla każdego obiektu dobrane powinno być rozwiązanie techniczne

wskazane przepisami, standardem projektowym lub rozwiązanie
alternatywne (inżynierskie) oparte na wiedzy technicznej

W każdym indywidualnym przypadku konieczne jest dokładne
ustalenie zagrożeń oraz określenie kryteriów funkcjonalnych
zapewniających spełnienie wymagań podstawowych

Krajowe przepisy nie wskazują obligatoryjnej drogi projektowej  

Kiedy projektant nie jest w stanie w pełni zastosować się do standardu projektowego, można zastosować alternatywne
podejście inżynierskie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wszędzie, gdzie ma to zastosowanie, rozwiązanie

inżynierskie powinno przyjmować określone dla zastosowanego typu instalacji wymagania funkcjonalne.

Na podstawie PN EN 12101-6



Jest § 245. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej:
1) ZL II w budynku niskim (N),
2) ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku średniowysokim (SW),
3) …
- 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.”;

Alternatywne metody wentylacji pożarowej w budynkach 
wielokondygnacyjnych 

Było § 245. W budynkach: 
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II, 
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 
3)…
należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w 

urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 



A – ewakuacja bezpośrednio zagrożonej i niższych kondygnacji ,   B – oczyszczanie klatki z dymu (warunkowa 
ewakuacja); C – ułatwienie działania ekip ratownicze 

Kryteria funkcjonalne 
- Możliwość opuszczenia kondygnacji poniżej źródła pożaru
- Ułatwienie działania JRG
- Warunki do przetrwania na i powyżej kondygnacji objętej pożarem

Systemy oddymiania klatek schodowych
wg wytycznych CNBPO-PIB W-0003

Cele fakultatywne
- Warunkowa ewakuacji
- Oczyszczenie budynku z dymu po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej



WENTYLACJA POŻAROWA BUDYNKÓW 
WIELOKONDYGNACYJNYCH

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(było) § 246 1. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki
schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem
przeciwpożarowym, odpowiadającym wymaganiom § 232.

(jest) § 246. 1. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), z
zastrzeżeniem ust. 4, należy zapewnić możliwość ewakuacji do co najmniej
dwóch klatek schodowych, które powinny być obudowane i oddzielone od
poziomych dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,
przedsionkiem przeciwpożarowym, odpowiadającym wymaganiom
określonym w § 232.”,



§ 246. 2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe,
stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref
pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku
wysokościowym (WW), powinny być wyposażone w urządzenia
zapobiegające ich zadymieniu.



2
Podczas ewakuacji i akcji ratowniczej w otwartych drzwiach pomiędzy przestrzenią
chronioną i niechronioną nadciśnieniem wytworzona musi zostać ukierunkowana
minimalna prędkość przepływu powietrza (min 1 lub 2 m/s)

3
Utrzymanie nadciśnienia w klatce na takim poziomie, żeby siła potrzebna do otwarcia
drzwi nie przekraczała 100 N

4
System w krótkim czasie musi powrócić do funkcji utrzymania nadciśnienia w trzonie
klatki schodowej po każdorazowym zamknięciu drzwi ewakuacyjnych

1
Kiedy klatka schodowa pozostaje zamknięta należy wytworzyć i utrzymać stabilne
nadciśnienie w trzonie klatki schodowej w stosunku do przestrzeni otaczającej.
zamknięte (od 30 do 80 Pa)

1 2 21 ….
Realizacja zadania 1 i 2 
podczas pożaru

Wymagania funkcjonalne dla systemów różnicowania ciśnienia



URZĄDZENIA SŁUŻĄCE ZAPOBIEGANIU ZADYMIENIA
główne składowe systemów

Zestawy urządzeń służące 
NAPOWIERZANIU 

przestrzeni chronionej nadciśnieniem  

Zestawy urządzeń służące 
ODBIOROWI POWIETRZA I DYMU

Z przestrzeni nie chronionej nadciśnieniem

Zestawy urządzeń służących
napowietrzaniu jedno lub
wielopunktowego

Zestawy urządzeń służących
napowietrzaniu przepływowe
(pasywne i aktywne)

Instalacja odbioru powietrza
-Naturalne (okna, kanały grawitacyjne)
-Mechaniczne (przewody oddymiające, 
wentylatory wyrzutu bezpośredniego)



Przestrzeń podlegająca ochronie 
(granica strefy spełnienia wymagań podstawowych) 



PN-EN 12101-6 zmiana EN 12101-13
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
– część 6. Wymagania techniczne dotyczące
systemów różnicowania ciśnień – Zestaw urządzeń

załącznik C normy EN12101-13
(Instrukcja nr 378/2002 ITB)

Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej
dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i
wysokościowych

Wymagania:
-Ochrona przestrzeni chronionej nadciśnieniem 
-Przepływ między przestrzenią chronioną i 
pozostałymi częściami budynku
-Siła potrzebna do otwarcia drzwi
-Instalacja odbioru powietrza

Wymagania:
-Ochrona przestrzeni klatki schodowej nadciśnienie 
-Przepływ między klatką schodową i przedsionkiem
-Przepływ między przedsionkiem i korytarzem
-Instalacja usuwania dymu z korytarzy

Określenie obszarów podlegających ochronie 

Obliczenia
- Ilość powietrza niezbędna do ochrony klatki
schodowej dla spełnienia warunku nadciśnienia
(przecieki)
- Ilość powietrza niezbędna do ochrony klatki
schodowej dla spełnienia warunku przepływu
(przecieki + prędkość przepływu w drzwiach
otwartych)
- Obliczenia ilości usuwanego powietrza

Obliczenia
- Ilość powietrza niezbędna do ochrony klatki
schodowej dla spełnienia warunku przepływu (prędkość
przepływu)
- Ilość powietrza niezbędna do ochrony przedsionka
pożarowego (prędkość przepływu i wielkość transferu
lub wydajność instalacji nawiewnej i wyciągowej)
- Obliczenia wydajności instalacji usuwania dymu z
korytarzy lub instalacji nawiewu i usuwania dymu
korytarzy) wyciąg zbilansowany z nawiewem



Klasyfikacja budynków pod kątem stosowanych systemów

Zakres stosowalności różnych rozwiązań systemów różnicowania ciśnienia dla 
klatki schodowej jest ściśle powiązany z wysokością budynku  

Wysokość budynku Skuteczne systemy różnicowania ciśnienia dla 
przestrzeni klatki schodowej

Budynki do wysokości 50 m - pasywne i aktywne systemy nawiewne i
przepływowe (w tym systemy
monoblokowe)

Budynki o wysokości powyżej 50 m - Systemy aktywnego zwalczania wpływu 
ciągu termicznego



Scenariusz drzwi otwartych
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PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU 

np. 1 m/s 

Nieszczelności drzwi 
zamkniętych

Instalacja usuwania powietrza i dymu
(klapy odcinające do przewodów wentylacji Oddymiającej 

otwarte tylko na kondygnacji objętej pożarem)

klapa upustowa z przeciwwagą

Scenariusz drzwi zamkniętych

UKŁAD PASYWNY – mechaniczny  
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PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU np. 1 m/s 

Nieszczelności drzwi 
zamkniętych

Scenariusz drzwi zamkniętych Scenariusz drzwi otwartych

UKŁADY AKTYWNE - elektroniczne  

Warunek stosowania układów aktwynych NIEZAWODNA AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Zdefiniowana nieszczelność 
klatki schodowej



Sky Tower Wrocław 

normatywny poziomom nieszczelności obiekt uzyskał po
3 latach eksploatacji
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Nadciśnienie w przedsionku 
pożarowym np. 45 Pa

Aktywny zestaw napowietrzania
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Symulacje Tomasz Burdzy

Zakłada się że drzwi są zamknięte do 60s od czasu wybuchu pożaru, a  następnie otwarte na czas ewakuacji tj. 30s  Samozamykacz zamknie drzwi po czasie 90s od 
rozpoczęcia pożaru.

§ 247. 1. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach
pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-
budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg
ewakuacyjnych.



Widoczność po czasie 300 s od rozpoczęcia pożaru na wysokości 1,8m od podłogi

Scenariusz 1 zgodny z instrukcją ITB nr 378/2002 klasa B.

Scenariusz 2 zgodny z normą PN-EN 12101-6 wyciągi zlokalizowane w skrajnych częściach 
korytarza.

Widoczność po czasie 300 s od rozpoczęcia pożaru na wysokości 1,8m od podłogi



Propozycja zmiany:
§ 247. 1. W budynku WO3 i WO4, w strefach pożarowych innych
niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane
zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg
ewakuacyjnych, których niezbędnym elementem jest wykonanie
drzwi prowadzących z pomieszczeń na te drogi w klasie
dymoszczelności Sm.”,



Odprowadzenie powietrza i dymu z kondygnacji objętej pożarem – zasady doboru instalacji

Wyciąg mechaniczny - wielkość wyciągu
powinna być równa ilości powietrza trafiającej na
poziome drogi ewakuacji przez otwarte drzwi z
przestrzeni chronionej nadciśnieniem

Trzeba zapewnić ciągłość napływu
powietrza na poziome drogi ewakuacji
(transfer lub przerzut mechaniczny)

Otwory w elewacji budynku – wielkość otworu
powinna zostać wyliczona przy założeniu
prędkości przepływu 2,5 m/s

Otwory powinny zostać zdublowane, a ich
otwarcie sterowane czujnikiem wiatru

Pionowe szyby oddymiające – przekrój szybu
należy wyliczyć przy założeniu prędkości
przepływu 2,0 m/s

Do określenia nadciśnienie koniecznego
do wymuszenia przepływu w szachcie
należ doliczyć opory przepływu szchtu

Strumień powietrza usuwany z korytarza na kondygnacji objętej pożarem

QUD = QPD = Adrz x wnor



Zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy 

Zastosowanie rozwiązania z 3 stałymi punktami wyciągowymi – wyciąg 
zbilansowany z przerzutem mechanicznym

Widoczność po czasie 300 s od rozpoczęcia pożaru, na wysokości 1,8m od podłogi



Odbiór powietrza i dymu przez okna oddymiające zlokalizowane w 
skrajnych częściach korytarza - zgodnie z normą PN-EN 12101-6.  

Odbiór powietrza i dymu przez kanał grawitacyjny – np. brak przepływu 
z przestrzeni chronionej nadciśnieniem

Symulacje 
Tomasz Burdzy



1. Alarm pożarowy – nadciśnienie w 
przedsionku

Korytarz ewakuacyjny

Przedsionek 
p.pożarowy

Np. 45 Pa

Strumień dla 
utrzymania 

nadciśnienia

Korytarz ewakuacyjny

Przedsionek 
p.pożarowy

np. V = 2 m/s

Brak przepływu

2. Alarm pożarowy – prędkość na drzwiach 
otwartych

Stały strumień usuwanego powietrza Stały strumień usuwanego powietrza

Strumień pozwalający
utrzymać 2 m/s w
drzwiach otwartych

Klatka schodowa Klatka schodowa

Funkcjonowanie systemu przerzutu powietrza



Było § 253. ust. 1 W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, mającym kondygnację z posadzką na
wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku oraz
w budynku wysokościowym (WW) ZL IV, przynajmniej jeden dźwig w każdej strefie pożarowej
powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych spełniając wymagania Polskiej Normy
dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej.
4. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające
zadymieniu.

Jest § 253 ust. 1 W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, mającym kondygnację z posadzką na
wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku oraz w
budynku wysokościowym (WW) ZL IV przynajmniej jeden dźwig powinien być przystosowany do
potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży

pożarnej. Dźwig dla ekip ratowniczych powinien zapewniać dostęp do każdej strefy
pożarowej na kondygnacji, bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej.

Zabezpieczenie szachtów windowych

PN-EN 12101-6
„Jeżeli w tym samym budynku występują szyby o podwyższonym i
niepodwyższonym ciśnieniu, to istnieje możliwość zadymienia szybów o
niepodwyższonym ciśnieniu bezpośrednio na skutek przepływu powietrza,
wytworzonego przez system podwyższania ciśnienia.”



Maszynownia

Nadciśnienie w przedsionku 
pożarowym np. 45 Pa

Kabina 
windy
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Przypadek budynku wysokościowego
Typowy układ z windami komunikacji  ogólnej w trzonie budynku. Windy pożarowe 
zlokalizowane, połączone wspólnym przedsionkiem z pionowymi drogami ewakuacji

Windy na potrzeby ekip ratowniczych

DWA WARIANTY 

Zabezpieczenie wind nawiewem 
pożarowym 

(z uwzględnieniem wymagań wynikających z 
wysokości budynku)

Zabezpieczenie wind nadciśnieniem w przedsionku



Pamiętajmy o spełnieniu kryteriów efektywności systemu

Żeby wszyscy mogli 
spać spokojnie
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