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Projektowanie oddymiania klatek
schodowych
Dym – definicja

Dym definiuje się jako gazowe produkty spalania
materiałów organicznych, w których rozproszone
są małe cząsteczki gazowe, ciekłe i stałe.
Dymem określa się „fazę produktów rozkładu termicznego i
spalania materiału” rozpraszającą światło, składającą się z
cząsteczek, które stanowić mogą kropelki cieczy, fragmenty ciała
stałego lub fragmenty ciała stałego oblepione cieczą lub smolistą
substancją – wg normy PN-89/B-02856. Metoda badania własności
dymotwórczej materiałów. Klasyfikacje materiałowe.
Ilość powstającego dymu zależy również od sposobu rozwoju pożaru. Pożary stale
rozwijające się które osiągają „flashover” wytworzą duże ilości dymu a pożary
kontrolowane przez tryskacze zdecydowanie mniej dymu.
Prezentacja badań amerykańskich na filmie.

Projektowanie oddymiania klatek schodowych
wymagania prawne - OBLIGATORYJNE
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z
2009 r.) - WT
• § 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być
zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie
pożaru:
1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwość ewakuacji ludzi

Projektowanie oddymiania klatek schodowych
wymagania prawne - OBLIGATORYJNE
Oddymianie należy stosować w następujących przestrzeniach (wg WT):
 Klatki schodowe
§ 245. Klatki schodowe 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)niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę
pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego
>500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,
klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposażone w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu. (czy każda klatka
powinna być zamykana drzwiami ppożarowymi – NIE !!!)
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