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Systemy różnicowania ciśnienia na świecie

EUROPA >>> EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 6: Wymagania techniczne dotyczące

systemów różnicowania ciśnienia. Zestawy urządzeń
USA >>> norma NFPA 92 Systemy kontroli dymu



PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 6:
Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń

NFPA 92A:2009 Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and
Pressure Differences (International Building Code 2018)

United Arab Emirates Fire and Life Safety Code of Practice, 2017

Singapore Fire Code Handbook, 2013

ITB nr 378/2002 Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg
ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych

TRVB S112 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz, 2004

MHHR Munster Hochhaus Richtlinie, 2008

Międzynarodowe standardy i wytyczne



Nowelizacja normy PN-EN 12101-6 

EN 12101-6 Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure 

differential systems, Kits

(Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania 

techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń)

prEN 12101-6 Smoke and heat control 

systems - Part 6: Specification for 

pressure differential systems, Kits

EN 12101-13 Smoke and heat control 

systems - Part 13: Pressure differential 

systems (PDS) – Design and calculations 

methods, installation, acceptance testing, 

routine testing and maintenance 

(Systemy kontroli rozprzestrzeniania 

dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania 

techniczne dotyczące systemów 

różnicowania ciśnień -- Zestawy 

urządzeń)

(Systemy kontroli rozprzestrzeniania 

dymu i ciepła -- Część 13: Metodyka 

projektowania i obliczeń, montażu, 

prób odbiorowych, utrzymania i 

przeglądów okresowych)  



Nowe normy EN 12101-6 oraz EN 12101-13 - lipiec 2020



Komponent, zestaw urządzeń, system…

KOMPONENT



FUNKCJE CELU DLA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

SCENARIUSZ EWAKUACJI I DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

INTERAKCJE Z INNYMI SYSTEMAMI W BUDYNKU

WPŁYW OTOCZENIA

SPOSÓB REGULACJI CIŚNIENIA

ANALIZY INŻYNIERSKIE

KONCEPT

Znaczenie koncepcji systemu różnicowania ciśnienia 



Traktowanie normy jako dokumentu obowiązkowego stosowania
norma stanowi uznaną wiedzę techniczną dobrowolnego stosowania 

Błędne definiowanie założeń projektowych 
np. tolerancja wartości nadciśnienia 50 Pa ± 10%

w praktyce norma podaje zalecane minimalne wartości nadciśnienia, górna wartość zawsze 
odpowiada 100 N i zależy od wielkości drzwi 

Stosowanie kryterium dodatkowego 10 Pa
Ten sam poziom bezpieczeństwa można uzyskać zakładając równoczesne utrzymanie 

prędkości przepływu powietrza 0.75 m/s na wszystkich drzwiach ewakuacyjnych z danej strefy 
pożarowej

Projektowanie więcej niż 1 drzwi prowadzących do przedsionka ppoż. oraz 
napowietrzanie wszystkich szybów dźwigów osobowych w budynkach wysokościowych

przyjęcie takich założeń generuje ogromne wydajności instalacji napowietrzającej bez realnego 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób ewakuujących się oraz ekip ratowniczo-gaśniczych

Stosowanie wymogu podwójnej czerpni tylko dla urządzeń zlokalizowanych na dachu
w praktyce dotyczy wszystkich urządzeń zlokalizowanych powyżej parteru 

Przykłady złej interpretacji zapisów normy



Ograniczenie minimalnej zalecanej wartości różnicy ciśnienia do 30 Pa
Wymóg minimalnego nawiewu do klatki schodowej ~ 7500 m3/h

Ograniczenia ilości klas systemów różnicowania ciśnienia do Klasy 1 oraz Klasy 2

Nowy Aneks C (informacyjny) 
z informacjami o wpływie temperatury i wiatru na systemy różnicowania ciśnienia 

Szczegółowy opis metodyki pomiarów parametrów pracy systemu 
(weryfikcja praktyczna wszystkich parametrów funkcjonalnych systemu)

W A R S Z A W A  I  2 7  L I S T O P A D A  2 0 2 0

Co nowego w normie EN 12101-13? 

Wymagania dotyczące paneli z funkcją ręcznego sterowania systemem dla straży pożarnej
wg ISO 21927-9:2012

Nowy Aneks D (informacyjny) 
ze specjalnymi zaleceniami dla budynków wyższych niż 60 m (CFD)

Nowy Aneks H (informacyjny) 
ze wzorem raportu z pomiarów prowadzonych w budynku 



Parametry system różnicowania ciśnienia wg EN 12101-13

parametr / klasa systemu Klasa 1 Klasa 2

siła potrzebna do 

otwarcia drzwi 
≤ 100 N

różnica ciśnienia ≥ 30 Pa

prędkość przepływu 

powietrza

(średnia w otworze)

≥ 1 m/s ≥ 2 m/s

czas inicjacji ≤ 60 s

czas zadziałania ≤ 120 s

czas odpowiedzi ≤ 5 s



Zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionka ppoż.



Zapobieganie przed zadymieniem przedsionka ppoż.



Jak optymalizować system różnicowania ciśnienia?



Co to znaczy zabezpieczać “zgodnie z normą”?

kryterium ciśnienia 
(drzwi zamknięte)

kryterium przepływu 
(drzwi otwarte)



Czy “w oparciu o normę” znaczy mniej bezpiecznie?

kryterium ciśnienia 
(drzwi zamknięte)

kryterium przepływu 
(drzwi otwarte)


