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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.
I.

OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Źródło wody.
4. Dobór wodomierza.
5. Istniejąca instalacja hydrantowa.
6. Projektowana instalacja hydrantowa.
7. Odbiór robót budowlanych.
8. Roboty ogólnobudowlane.
9. Uwagi końcowe.
10. Zestawienie materiałów.
II.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

III.

RYSUNKI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rzut przyziemia.
Rzut parteru.
Rzut I piętra + poddasze
Schemat aksonometryczny + obliczenia.
Plan sytuacyjny – lokalizacja hydrantu zewnętrznego
Hydrant wewnętrzny – karta katalogowa.
Dokumentacja zdjęciowa.
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1.
-

2.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem
Podkłady architektoniczno - budowlane
Wizja w terenie
Inwentaryzacja istniejącej instalacji wodnej
Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia
● ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku,
poz. 290)
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych , oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1133 z późniejszymi zmianami)
● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji
hydrantowej dla OSW DĄB przy ul. Wczasowej 47 w Ustroniu – Jaszowcu.
Inwestor:
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Źródło wody.

Źródłem wody dla budynku jest istniejące przyłącze wody zasilane z miejskiej sieci
wodociągowej przez stację hydroforową.
4.

Dobór wodomierza.

Budynek OSW DĄB posiada istniejący zestaw wodomierzowy z wodomierzem ALTAIR V3
Q3 16 ø 40 o wydajności 16.00 m3/h.
Dobór wodomierza dla instalacji ppoż. przeprowadzono wg normy PN-92/B-01706.
Do obliczeń przyjęto przepływ dwóch równocześnie działających hydrantów Ø 25
q0 = 2,0 dm3/s

[7,2 m3/h]

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:

qw = 14,40 m3/h

Istniejący wodomierz zabudowany zgodnie z normą PN-91/M-54910 w pomieszczeniu
przyłącza wody o wydajności 16,00 m3/h zapewnia swobodny przepływ wody na cele ppoż.
5.

Istniejąca instalacja hydrantowa.

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z
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hydrantami wewnętrznymi 52 i hydrantami 25 z wężem półsztywnym .
Istniejąca instalacja hydrantowa jest instalacją wspólną z instalacją zimnej wody. Jest to
instalacja nawodniona, zasilana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez stację
hydroforową.
Instalacja wody wykonana jest z rur stalowych ø 65. Rozmieszczenie hydrantów nie zapewnia
objęcia skutecznym prądem gaśniczym wszystkich pomieszczeń w budynku. Hydranty 52 nie
gwarantują normatywnej wydajności i ciśnienia.
6.

Projektowana instalacja hydrantowa.

Projektowana instalacja hydrantowa zasilana będzie w sposób pośredni ze wspólnego
przyłącza wodociągowego.
Istniejące przyłącze wody do budynku poprzez stację hydroforową zapewnia wg
oświadczenia Inwestora wymagane parametry dla projektowanej instalacji ppoż.
 wydajność co najmniej 2,0 dm3/s (2 hydranty Ø 25)
 ciśnienie w najbardziej oddalonym punkcie co najmniej 0,2 MPa
Instalację przeciwpożarową projektuje się jako instalację nawodnioną.
Za zestawem wodomierzowym nastąpi rozdział na część sanitarną oraz ppoż.
Istniejący wodomierz o przepływie 16,00 m3/h gwarantuje swobodny przepływ wody na cele
ppoż.
Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdział instalacji na instalację dla celów
bytowo-gospodarczych i celów ppoż.
Po rozdzieleniu, na instalacji wody bytowo-gospodarczej zamontować zawór pierwszeństwa z
siłownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinającym w razie pożaru
wodę na cele bytowo-gospodarcze. Siłownik ma za zadanie utrzymać zawór w pozycji
otwartej – w razie spadku ciśnienia w przewodzie instalacji ppoż. zawór zostanie zamknięty.
Za zaworem pierwszeństwa zaprojektowano zabudowę zaworu odcinającego ø 65.
Na instalacji hydrantowej, w bezpośredniej odległości od wpięcia w istniejącą instalację
zamontować zawór antyskażeniowy typu EA ø50 i dwa zawory odcinające ø50 – zgodnie z
rysunkiem nr 4.
Instalację wodną zasilającą hydranty wykonać z rur stalowych Ø 50 ze szwem
ocynkowanych wg PM-84/H-74200, łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa
ciągliwego wg PN-67/H-74392 – 74393. Połączenia gwintowane i kołnierzowe.
Mocowanie przewodów do ścian za pomocą uchwytów w odstępach co ~3,0m. Przepusty
instalacyjne przewodów instalacji ppoż. przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego
zabezpieczyć masami o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody
zastosować m. innymi masę uszczelniającą HILTI.
Piony instalacyjne i poziomy należy w miarę możliwości prowadzić w bruzdach ściennych.
Instalację na całej długości izolować otuliną o grubości min. 10 mm.
Instalację p. poż. należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
/Dz. U. Nr 80, poz. 563/
Na poszczególnych kondygnacjach, w miejscach wskazanych na rysunkach – rzuty
poszczególnych kondygnacji - zamontowane są hydranty wewnętrzne Ø 25 o wydajności 1,0
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l/s każdy z wężem półsztywnym o długości 30m wyposażone w prądownice na strumień
rozproszony stożkowy. Szafki winny być zamykane na zamek patentowy.
Zawory hydrantowe zabudowane są na wysokości 1,35 ±0,1 m od poziomu podłogi.
Nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian
lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.
Instalacja wody na cele bytowe nie podlega wymianie.
UWAGA:
W projekcie ujęto przesunięcie hydrantu zewnętrznego ø 80 na odległości bezpieczne od
istniejących budynków – zachować odległość min. 5, 0 m.
Istniejący hydrant odciąć na zasuwie, zdemontować i ponownie zamontować w miejscu
pozwalającym uzyskać bezpieczną odległość – rys. nr 5.
7.

Odbiór robót budowlanych.

Instalację ppoż. należy poddać:

próbie szczelności obejmującej:
1.
Sprawdzenie zgodności z projektem
Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w
tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów
częściowych zakrytych fragmentów instalacji.
2.
Oględziny zewnętrzne
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem.
3.
Sprawdzenie wymiarów
Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych
przyrządów pomiarowych.
4.
Sprawdzenie podłączenia węża
Sprawdzenie podłączenie węża przeprowadza się podłączając zawór hydrantowy do nasady z
łącznikami tłocznymi. Podłączenie wykonuje się za pomocą klucza do łączników.
5.
Sprawdzenie wydajności wodnej
Sprawdzenie wydajności wodnej przeprowadza się z użyciem przepływomierza o klasie
dokładności co najmniej 2,5 przy całkowicie otwartym zaworze hydrantowym.
6.
Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody
Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych położonych najniekorzystniej pod względem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej przeprowadza się wg punktu
"Sprawdzenie wydajności wodnej"
7.
Sprawdzenie ciśnienia
Sprawdzanie ciśnienia przeprowadza się przy całkowicie otwartych zaworach hydrantowych
za pomocą manometru o klasie dokładności co najmniej 1,6 w czasie pomiaru wydajności.
Instalację hydrantową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne P=0,6MPa.
Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach. Po
zakończeniu próby szczelności instalację należy przepłukać.
 próbie ciśnienia w obecności Inspektora ppoż. obejmującej badania jw.
Instalację uznaje się za zgodną w wymaganiami jeśli wynik wszystkich badań jest pozytywny.
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8.

Roboty ogólnobudowlane.

Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w zakresie ppoż. koniecznym jest:
- w segmencie C wymiana 2 szt. istniejących drzwi na drzwi dymoszczelne – miejsce
wymiany pokazano na rzutach – rys. nr 1 i 2
- w segmencie A zabudować samozamykacze drzwiowe w ilości 15 szt. – miejsce montażu na
budowie wskaże Inwestor
- w segmencie C na poziomie parteru wymienić istniejące okno na okno EI60 o wymiarach
60x130 /cm/ w pobliżu stalowych schodów ewakuacyjnych.
9.

Uwagi końcowe.

1. Całość robót wykonywać zgodnie z projektem oraz „Wytycznymi technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – wykonawczych” – tom II.
2. Przy montażu ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp. i ppoż.
3. Odbiór instalacji należy przeprowadzić w obecności wykonawcy oraz zleceniodawcy.
10.

Zestawienie podstawowych materiałów.

● Instalacja ppoż.
1. Rura stalowa ze szwem ocynkowana
łączona na gwint

ø 50
ø 32
ø 25

mb
mb
mb
2. Otulina na całej długości grub. min 10 mm
mb
3. Zawór kulowy
ø 50 szt.
4. Zawór antyskażeniowy EA
ø 50 szt.
5. Zawór kulowy
ø 65 szt.
6. Zawór pierwszeństwa z siłownikiem elektromagnetycznym
sterowanym presostatem
ø65 szt.
7. Rury ochronne stalowe – przejścia przez ściany i stropy
/przekucia szt.15 /
ø 100 mb
8.Zabezpieczenie ppoż /HILTI/
9.Przebudowa hydrantu zewnętrznego
ø 80
/demontaż i montaż/
10. Zasuwa odcinająca kołnierzowa
ø 80 szt.
11. Rura stalowa czarna izolowana
ø 80 mb
12. Piasek na obsypkę
● Roboty ogólnobudowlane
1. Wymiana istn. drzwi na drzwi dymoszczelne
2. Zabudowa samozamykaczy drzwiowych
3. Wymiana istniejącego okna na okno EI60
- wymiary 60x130 /cm/

szt.
szt.
szt.

104,50
5,00
10,00
120,00
1
1
1
1
7,00

1
5,00

2
15
1

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
1. Podstawa opracowania:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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2. Zakres robót obejmuje:
- roboty montażowe instalacji wodnej ppoż.
3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenia:
- istniejące instalacje.
4. Zagrożenia występujące w trakcie budowy:
- istniejące instalacje.
5. Instruktaż i szkolenie pracowników:
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż
wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanoinstalacyjnych i montażowych.
Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe, Roboty
spawalnicze;
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97
wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 – Prowadzenie robót
pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.
6. Środki zapobiegawcze zagrożeniom:
- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.
W projekcie nie przewidziano materiałów niebezpiecznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – w pomieszczeniu kierownika budowy.
Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
„ W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ
przez kierownika budowy.
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