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W lokalu handlowym przyległym do pasażu, co
do którego wymagane jest przepisami zastoso-
wanie instalacji oddymiającej, mogą pojawić się
większe problemy z ewakuacją niż przy oddy-

mianiu samego pasażu. Użytkownicy lokalu handlowego mo-
gą bowiem przebywać w dodatkowych pomieszczeniach, np.
przebieralni, z których ewakuacja nie przebiega tak sprawnie
jak z pasażu [4, 7]. Celem instalacji oddymiania lokalu han-
dlowego przyległego do pasażu i połączonego z nim otwartą
witryną jest zatem nie tylko zabezpieczenie pasażu przed skut-
kami pożaru w tym lokalu, ale także zapewnienie bezpiecz-
nej ewakuacji z tego lokalu (rysunek 1) oraz dostępu ekipom
ratowniczo-gaśniczym.

W projektowaniu funkcjonują różne założenia i podejścia
do umownego podziału na lokale wymagające instalacji od-
dymiającej oraz na lokale oddymiane przez pasaż. Jest to trud-
ne, ponieważ coraz częściej pojawiają się w centrach handlo-
wych lokale wielokondygnacyjne, a nawet atrialne. Przyjmu-
je się, że lokal powinien być wyposażony we własną instala-
cję oddymiania, jeśli ilość nagromadzonych materiałów pal-
nych może spowodować w przypadku pożaru produkcję dy-

mu i gazów pożarowych w ilości, która będzie zagrażała bez-
pieczeństwu obiektu pomimo zabezpieczenia pasażu.

W standardach projektowych wymagania dotyczące posia-
dania przez lokal instalacji oddymiania uzależniono od jego po-
wierzchni. Standard BS [1] podaje wprost wartości granicz-
ne. Przy zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego lokale
o powierzchni przeszło 1000 m2 powinny mieć własne syste-
my oddymiania, o ile sumaryczna łączna powierzchnia strefy
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu
wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego,
zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działa-
nie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz
próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposa-
żenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddy-
mianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń,
funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego,
powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie
analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że
mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy
uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona do-
brym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie pro-
jektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące po-
prawnej pracy instalacji oddymiających.
Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa; oddymianie lokali han-
dlowych; pasaż, lokale handlowe; doprowadzenie powietrza kom-
pensacyjnego; ewakuacja.

Abstract. The article presents the results of research on the impact
of interior decoration and furnishing of commercial type clothing
stores, located at passage in commercial malls on operation of
smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out
with hot smoke show that interior decoration and equipment used
in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further-
more localization and interior decoration of rooms connected to
commercial spaces functionally related to the sales room of the
commercial store, should be analyzed individualy focus on
evacuation. Results form CFD modeling on examples of
commercial stores can be totally different if the interior decoration
and equipment in commercial mall was taken under consideration.
CFD modeling is good engineering tool that allowing already at
the design stage anticipate all important problems concerned with
correct operation of the smoke extraction instalation.
Keywords: fire ventilation; providing air supply; shopping mall;
smoke extraction of commercial spaces; commercial spaces;
evacuation.
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Rys. 1. Ewakuacja do klatki schodowej. Widok z programu Path-
finder do analizy ewakuacji
Fig. 1. Evacuation from staircase. View from Pathfinder program for
analyze of evacuationm
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dymowej pasażu i przyległego lokalu nie przekracza 2000 m2,
a przy zastosowaniu oddymiania mechanicznego, lokale prze-
kraczające powierzchnię 1300 m2, o ile sumaryczna łączna po-
wierzchnia strefy dymowej pasażu i przyległego lokalu nie
przekracza 2600 m2. W standardzie NFPA [6] pozostawiono
tę kwestię do decyzji osób odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo pożarowe, ale jak wynika z praktyki zawodowej, grani-
ca ta wynosi 900 m2 niezależnie od tego, czy zastosowano in-
stalację oddymiania mechanicznego czy grawitacyjnego oraz
niezależnie od tego, jaka jest powierzchnia strefy dymowej pa-
sażu. Kiedy w procesie projektowym ustala się, że dany lokal
ma zostać wyposażony w instalację oddymiania, to obligatoryj-
ne jest [8], aby taka instalacja zapewniła bezpieczną ewakuację
(rysunek 1). Celem artykułu jest przedstawienie wpływu ele-
mentów lokalu na opadanie dymu podczas pracy instalacji od-
dymiania.

Pożar projektowy
Lokale handlowe mają na wyposażeniu bardzo dużą ilość róż-

norodnych materiałów palnych, a ponadto zazwyczaj układa się
je na wysokości często przekraczającej 2 m. Pożar w takich lo-
kalach może więc mieć bardzo różny przebieg w czasie, w za-
leżności, w którym miejscu lokalu wystąpił, na jakiej wysokości
oraz w jakim okresie, np. po wyprzedaży czy po dostawie towa-
ru itp. Nie można przewidzieć wszystkich możliwości, dlatego
zazwyczaj przyjmuje się
standardowy pożar pro-
jektowy (rysunek 2).

W tym wypadku sko-
rzystano z pożaru pro-
jektowego zgodnego z [1,
2, 6], opisanego funkcją
zależną od czasu t2, typu
szybko rozwijającego się
(rysunek 2), przy zało-
żeniu, że konwekcyjna
część mocy pożaru uwal-
niana do otoczenia wy-
nosi 0,7 mocy całkowitej
[1, 3, 6]. Na rysunku 3
przedstawiono wizualiza-
cję pożaru projektowego.

Do analizy rozpływu dymu przyjęto metodę CFD i wyko-
rzystano w tym celu program FDS 6.5.3. Analizowany lokal
odwzorowano na uśrednionych wymiarach z obecnie reali-
zowanego budownictwa centrów handlowych. Wysokość
w świetle od wykończonej podłogi do stropu przyjęto 5,5 m,
a podwieszanych sufitowych elementów dekoracyjnych po-
między 3,3 m a 4 m.

Instalacje oddymiające stosowane w lokalach wewnątrz
centrów handlowych zazwyczaj współdziałają z instalacjami
gaśniczymi, w tym również instalacjami tryskaczowymi.
W przebiegu prac analitycznych wybierano lokale wyposażo-
ne w instalacje tryskaczowe oraz założono przez to, że pożar
projektowy będzie rozwijał się do ustalonego momentu,
tj. do maksymalnej mocy konwekcyjnej 5000 kW [1], czyli
7150 kW mocy całkowitej, a następnie będzie miał stałą war-

tość mocy jak na rysunku 2. Kolejnym założeniem było wy-
generowanie w analizach CFD modelu pożaru projektowego
rozwijającego się po powierzchni ze stałą mocą całkowitą
wynoszącą q = 625 kW/m2. Prędkość promienistego rozprze-
strzeniania pożaru wynosiła v = 0,0048879 m/s. Taki model
spełniał wytyczne [1] oraz generował moc jak na rysunku 2.
Analiza CFD w rozpatrywanym przypadku nie uwzględniała
symulowania oddziaływania wody z tryskaczy na pożar
i dym. Przyjęto takie uproszczenie, gdyż celem analizy było
przede wszystkim sprawdzenie zachowania się dymu
w skomplikowanej architekturze dwukondygnacyjnego lo-
kalu handlowego (rysunek 4) oraz ocena możliwości ewaku-
acji. Przyjęte założenia do obliczeń w programie FDS 6.5.3.
zestawiono w tabeli.

Założenia dotyczące ewakuacji
Zgodnie z warunkami technicznymi [8] § 270. 1, instala-

cja oddymiająca powinna zapewnić bezpieczną ewakuację.
System oddymiania musi zatem utrzymywać dym i gazy po-
żarowe pod stropem, aby użytkownicy lokalu mogli bez-

Rys. 2. Zależność całkowitej mocy po-
żaru projektowego od czasu w lokalu
handlowo-usługowym wyposażonym
w instalację tryskaczową standardo-
wego reagowania (RTI > 50) [1]
Fig. 2. Curve of heat release rate of desi-
gned fire in time function for commercial
space equipped with sprinklers with stan-
dard response time index (RTI > 50) [1]

Rys. 3. Wizualizacja przykładowego pożaru projektowego
Fig. 3. Visualization of designed fire

Rys. 4. Pożar w lokalu dwukondygnacyjnym. Widok na początko-
wy stan zadymienia w analizie CFD wykonanej w programie
FDS 6.5.3. [3]
Fig. 4. Fire in two level commercial space. View from early stage of
smokiness in CFD analyze made in FDS 6.5.3 program [3]
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piecznie wyjść z lokalu, w którym wystąpiło zagrożenie po-
żarowe. Utrzymywanie dymu pod stropem uznaje się za sku-
teczne, gdy nie opada poniżej 1,8 m od podłogi. W przypad-
ku obliczeń normowych granica ta jest znacznie wyższa,
gdyż wynosi 2,5 – 3 m nad poziomem podłogi. W lokalach
o wysokości przeszło 5 m wydaje się to stosunkowo łatwe,
ale pozostaje jeszcze kwestia, jak długo dym powinien się
utrzymywać pod stropem. Czas ewakuacji z jednoprzestrzen-
nego lokalu jest niemal natychmiastowy (może wynosić
od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund), ponieważ użyt-
kownicy są ostrzegani przez widok ognia i dymu. W przy-
padku lokali posiadających skomplikowany kształt oraz bar-
dzo rozwiniętą formę wystroju, która ogranicza pole widze-
nia, a już na pewno w lokalach posiadających dodatkowe po-
mieszczenia, jak np. przebieralnie, czas ewakuacji wydłuża
się. W obliczeniach przyjmuje się, zgodnie z [4, 7], że czas
ewakuacji wynosi RSET = 380 s. W lokalach posiadających
odrębne pomieszczenia, przedwczesne lub lokalne opadanie
dymu może doprowadzić do utrudnienia ewakuacji,
szczególnie osób wychodzących z pomieszczeń przyległych,
np. przebieralni, które zazwyczaj są na przeciwnym końcu
tego lokalu w stosunku do witryn wejściowych, ponieważ
trafiają oni na zadymiony lokal, przez który są zmuszeni
przejść, aby się ewakuować.

Wpływ wyposażenia lokalu na zadymienie
Lokal handlowy przyległy do pasażu to jedna ze stosunko-

wo prostszych przestrzeni, w których wymagane jest zapro-
jektowanie instalacji oddymiania i usuwania ciepła z uwagi
na wysokość od podłogi do stropu. Zadaniem systemu oddy-
miania jest utrzymywanie dymu powyżej poziomu 1,8 m nad
podłogą w sposób stały i ustalony w czasie, gdy pożar projek-
towy jest w fazie stałej wartości mocy pożaru. Chcąc uzyskać
taki wynik, wydajność systemu nie może być mniejsza niż
ilość dymu dopływająca do zbiornika dymu [5]. W analizo-
wanym przypadku wydajność instalacji oddymiania wynosi-
ła 90000 m3/h. Wyciąg dymu każdorazowo był realizowany
znad sufitu podwieszanego. Jeżeli wydajność systemu oddy-
miania jest większa niż ilość dymu dopływająca do zbiorni-
ka dymu, to instalacja oddymiania jest mniej podatna na
wpływ elementów architektonicznych, jak sufity podwiesza-
ne czy wystrój. Nie jest to oczywiście reguła, gdyż doprowa-
dzanie powietrza kompensacyjnego ze zbyt dużą prędkością
i w dodatku tylko z jednej strony może doprowadzić do opa-
dania dymu nawet tuż po uruchomieniu systemu oddymiania

[5, 9]. Wówczas na wynik końcowy analizy CFD wpływa wy-
strój wnętrza, a więc ścianki, regały itp. elementy. Elementem
bezwzględnie koniecznym do odwzorowania w modelu CFD
są sufity podwieszane (rysunek 5).

Omówienie wyników
Do analizy wybrano lokal dwukondygnacyjny przedsta-

wiony na rysunkach 1 i 4 oraz scharakteryzowany w tabeli.
W jednym modelu przedstawiono obie kondygnacje lokalu
handlowego w celu poprawnego i dokładnego odwzorowa-
nia napływu powietrza kompensacyjnego do oddymiania.
Przyjęto wydajność oddymiania 90000 m3/h. Pożar zlokali-
zowano na podłodze w środkowej części lokalu na kondy-
gnacji wyższej.

W przypadkach zastosowania pełnego sufitu podwieszane-
go nad pomieszczeniami przebieralni na wysokości ok. 3 m
każdorazowo była to przestrzeń, do której zadymienie docie-
rało najpóźniej, a więc ewentualna droga ewakuacji osób ko-
rzystających z szatni prowadziłaby przez zadymiony lokal.
W porównaniu z analizą numeryczną ewakuacji (rysunek 1)
pozostawienie czystych przebieralni było błędne, ponieważ
przebieralnie nie nadają się na przestrzenie, w których moż-
na by przeczekać zagrożenie pożarowe. Czas ewakuacji osób
korzystających z szatni w obliczeniach projektowych to
ok. 380 s [7], a więc jest na granicy dopuszczalnego czasu
ewakuacji. Należy zauważyć, że opadający dym w sali sprze-
daży może utrudniać ewakuację z pomieszczeń przyległych,
pomimo że te pomieszczenia nie zostały jeszcze zadymione
[10]. Zastosowanie pełnych sufitów podwieszanych nad po-
mieszczeniami, jak np. przebieralnie, jest możliwe po zasto-
sowaniu środka zapewniającego bezpieczeństwo, np. osob-
nego wyjścia ewakuacyjnego z tego typu pomieszczeń, pro-
wadzącego bezpośrednio poza strefę dymową lokalu. Brak
sufitów podwieszanych lub zastosowanie sufitów ażurowych
powodowało zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż przy ścia-
nach zewnętrznych lokalu, gdzie zwykle zlokalizowane są
przebieralnie, dochodzi do powolnego opadania dymu.

Stanem najbardziej oczekiwanym jest brak jakiegokolwiek
opadania dymu, a najgorsza sytuacja występuje, gdy wsku-
tek pożaru zostają odcięte użytkownikom obiektu drogi
i przejścia ewakuacyjne i pozostają oni w niewydzielonej po-
żarowo przestrzeni, np. przebieralni. Z tego powodu ocenę
czasu opadania dymu oraz czasu dostępności przejść ewaku-
acyjnych po wyjściu z przebieralni na przejścia ewakuacyj-
ne sali sprzedaży należy wykonywać na podstawie analizy
CFD [4, 7]. Zdecydowanie wcześniej dym opada powoli na
coraz niższy poziom w pomieszczeniu przebieralni (rysunek 6),
„zmuszając” znajdujące się tam osoby do jej opuszczenia, za-
nim przejścia ewakuacyjne w sali sprzedaży lokalu zostaną
zadymione [10].

Założenia geometryczne lokalu
Geometric premises assumptions

Wymiar pomieszczenia [m] 1 kondygnacja
32,3 x 44 x 5,5

Wysokość pomieszczenia [m] 5,5

Wysokość w świetle do sufitu podwieszanego [m] 3,25

Powierzchnia [m2] 1350

Kubatura [m3] 7700

Współczynniki przewodnictwa cieplnego zgodnie z zastosowanymi
materiałami

Zastosowane materiały żelbet, płyty g-k, stal,
szkło budowlane

Rys. 5. Widok z boku na rozpływ dymu 3D w lokalu, w którym
jest 100% przezroczysta geometria
Fig. 5. View from the side on smoke in 3D in commercial space in which
geometry is 100% transparent
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Podsumowanie
Zastosowanie pełnych sufitów podwieszanych nad po-

mieszczeniami, jak np. przebieralnie, jest możliwe w przypad-
ku zapewnienia bezpieczeństwa, np. w postaci osobnego wyj-
ścia ewakuacyjnego prowadzącego bezpośrednio poza strefę
dymową lokalu.

Brak sufitów podwieszanych lub zastosowanie sufitów
ażurowych powoduje zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż
przy ścianach zewnętrznych lokalu, gdzie zwykle zlokali-
zowane są przebieralnie, dochodzi do powolnego opadania
dymu.

Literatura
[1] BS 7346-4:2003 Components for smoke and heat control systems – Part 4:
Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust
ventilation systems, employing steady-state design fires. Code of practice.
[2] BS 7346-5:2005 Components for smoke and heat control systems. Functional
recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation
systems, employing time-dependent design fires. Code of practice.
[3] Burdzy Tomasz. 2018. Indywidualne systemy oddymiania wielokondygna-
cyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlo-
wych. Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja: 50 – 61.
[4] Gwynne Steven M.V., Eric R. Rosenbaum, Morgan J. Hurley. 2015.
Employing the Hydraulic Model in Assessing Emergency Movement 59, „SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering” fifth edition. 2135 – 2171.
DOI: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
[5] Król Małgorzata, Aleksander Król. 2017. „Multi-criteria numerical analysis
of factors influencing the efficiency of natural smoke venting of atria”. Journal
of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 170: 149 – 161.
https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.08.012.
[6] NFPA 92 Systemy ochrony przed zadymieniem. Edycja 2012.
[7] PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire
safety design of buildings – Part 6: Human factors: Life safety strategies –
Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
[9] Qiang Fu, Bin Peng, Li Chen. 2014. „Performance-Based Smoke Prevention
and Extraction System Design for an Exhibition Center”. Published by Elsevier Ltd.
Procedia Engineering 71: 544 – 551. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.04.078.
[10] Węgrzyński Wojciech, Gabriel Vigne. 2017. Experimental and numerical
evaluation of the influence of the soot yield on the visibility in smoke in CFD
analysis. Fire Saf Journal, 91, 389–398. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2017.03.053.

Przyjęto do druku: 01.07.2019 r.

Rys. 6. Widok na płaszczyznę wynikową widoczności 1,8 m
nad podłogą lokalu. Skala widoczności w metrach
Fig. 6. View on plane of visibility in high 1,8 m from the floor. Scale
of velocity in meters
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