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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Inwestor 

Inwestorem  projektu jest Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

W Branicach 

 

1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji oddymiania klatek schodowych i 

zasilania pompowni pożarowych w pawilonie  „D” szpitala 

 

1.3. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Inwestorem  
-  Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora. 
- Uzgodnienia i opinie dotyczące planowanej inwestycji 
- Podkłady budowlane 
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego      

 zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz. 
1239  i Nr 228, poz. 1513).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków    
      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

            ( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi  
            zmianami). 

- Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie budynek nie jest wyposażony w instalacje oddymiania klatek schodowych. Na klatce 

schodowej głównej nr 1 przy wejściu zlokalizowana jest rozdzielnia główna z głównym 

wyłącznikiem prądu. 

Do sterowania wyłącznikiem zamontować należy przycisk ppoż na zewnątrz klatki 

schodowej przed wejściem do budynku. Połączyć kablem niepalnym HDGs 3x1mm2. 

 

3. INSTALACJE PROJEKTOWANE 

 

3.1. Zasilanie pompowni pożarowych 

W budynku, w pomieszczeniu nr 0.3,  projektuje się lokalizację pompowni dla celów pożarowych 

(wg projektu branży sanitarnej).  Pompownia dostarczona zostanie  kompletnie, wyposażona w 

urządzenia zabezpieczające i sterownicze.Wyposażenie szafy sterowniczej pompowni: 

• Sterownik mikroprocesorowy 
• Wyłącznik silnikowy 
• Rozłącznik główny 
• Kontrola faz zasilania 
• Kontrola ciśnienia, suchobiegu 
• Ręczne załączanie pomp. 

Zestaw składać się będzie z dwóch pomp o łącznej mocy 2,2 kW/400V. 
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W celu wykonania zasilania do projektowanego zestawu pompowego należy wyprowadzić z 

rozdzielni głównych na klatce schodowej bezhalogenowy przewód zasilający ognioodporny HDGS 

5x2,5mm2, sprzed wyłącznika głównego prądu. Istniejącą rozdzielnię doposażyć należy w 

rozłączniki bezpiecznikowe, z wkładkami małogabarytowymi typu D02 o wartości prądu 3x16A gG.  

 

 

3.2. Oddymianie klatek schodowych 

Konieczność stosowania instalacja oddymiania klatek schodowych wynika z Rozporządzenia 

Ministra Infarastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 §256. pkt. 1 i 2 mówiące o tym, że w 

przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej od wyjścia z 

najdalszego pomieszczenia na tę drogę do wyjścia na zewnątrz budynku należy umożliwić 

użytkownikom obiektu ewakuację do innej strefy pożarowej, którą np. może być obudowana klatka 

schodowa, zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażona w 

automatyczne urządzenia zapobiegające zadymieniu i służące do usuwania dymu. 

Głównym celami instalacji oddymiania klatek schodowych są: 

• Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem, 

• Wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, a co za 

tym idzie obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych, 

• Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania 

Sygnał alarmowy wywołany pojawieniem się dymu lub przyrostem temperatury dociera do centrali 

oddymiania, a następnie za pośrednictwem siłowników centrala steruje otwarciem klap 

oddymiających na klatkach schodowych z jednoczesnym otwarciem drzwi ewakuacyjnych na 

klatkach. Automatyczne otwarcie drzwi wejściowych lub załączenie wentylatora nawiewnego pełni 

rolę napowietrzania klatki schodowej. Uruchomienie centrali oddymiania może nastąpić również 

poprzez wciśnięcie przycisków oddymiania na klatce schodowej. Otwarcie klap oddymiających 

sygnalizowane jest optycznie i akustycznie.  Zaprojektowane zostały również przyciski 

przewietrzania, które umożliwiają ręczne otwarcie lub zamknięcie klap.  

W Pawilonie „D” znajdują się dwie klatki schodowe, główna nr 1 i boczna nr 2, Projektuję się 

montaż oddzielnych central oddymiania dla każdej klatki, zasilanych sprzed wyłącznika głównego 

rozdzielni głównej. 

 

3.3. Rozwiązania szczegółowe 

Na poddaszu, w pomieszczeniu klatek schodowych projektuje się instalację central oddymiania, do 

których zasilanie doprowadzone zostanie z istniejącej rozdzielni głównej na parterze, (w klatce  nr 

1) sprzed wyłącznika głównego, kablami PH90 HDGS 3x2,5mm2. Na poddaszu oraz na parterze 

zainstalowane zostaną optyczne czujki dymu, na każdej kondygnacji przewidziany został montaż 

przycisków oddymiania, a w skrajnych kondygnacjach  dodatkowo zainstalowane zostaną przyciski 
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przewietrzania Przyciski te uruchamiane zostaną poprzez kluczyk, co uniemożliwi otwieranie okien 

przez osoby niepowołane.  

Na drzwiach wejściowych do klatki głównej (nr 1), zamontowane zostaną siłowniki, otwierające je 

do wewnątrz w sytuacji wystąpienia alarmu pożarowego. Część bierna drzwi przytrzymywana 

zostanie w czasie codziennego użytkowania poprzez zamontowane rygle elektryczne da dole i u 

góry drzwi. Rygle rewersyjne zostaną automatycznie zwolnione przez sygnał z centrali 

oddymiającej. Ze względu na charakter pawilonu projektuje się dwustronną kontrolę dostępu, 

poprzez montaż elektrozaczepu w drzwiach oraz czytników kart zbliżeniowych po obu stronach 

drzwi. Przy drzwiach zamontowany zostanie sterownik KD, sterowany z centrali oddymiania.  

Na drzwiach wejściowych do klatki bocznej (nr 2) zainstalowana zostanie również kontrola 

dostępu, ze względów funkcjonalnych. Nie będzie ona sterowana z centrali oddymiania, a awaryjne 

otwarcie drzwi poprzez zwolnienie elektrozaczepu realizowane zostanie przez użycie awaryjnego 

wyłącznika znajdującego się przy drzwiach od strony wewnętrznej. Napowietrzanie do tej klatki 

wykonane zostanie poprzez wentylator nawiewny (230VAC/5,2A), dlatego drzwi nie są 

wyposażone w siłowniki. Wentylator zasilony  zostanie poprzez dedykowaną z certyfikatem 

pożarowym centralę zasilająco-sterującą typu Omega, która wysterowana zostanie z centrali 

oddymiającej.  

 

Przewody z siłowników okien oddymiających wprowadzić należy do wspólnej puszki, 

certyfikowanej, i połączyć z przewodem zasilająco-sterującym z centrali oddymiającej. 

Parametry podstawowych elementów oraz przykładowe typy urządzeń podane zostały na 

rysunkach. 

Istniejącą rozdzielnie w pawilonie „D” doposażyć należy w: 

• Wyłączniki instalacyjne 2x S301 „B” 16A do zasilania central pożarowych, sprzed 

wyłącznika prądu ppoż 

• Wyłączniki instalacyjne 2x S301 „B” 10A do zasilania   rygli elektrycznych i KD 

• Rozłącznik bezpiecznikowy 3bieg. D02 16A gG do zasilania pompowni pożarowej, sprzed 

wyłącznika prądu ppoż 

• Rozłącznik bezpiecznikowy 1bieg. D02 16A gG do zasilania centrali sterującej 

wentylatorem napowietrzającym, sprzed wyłącznika prądu ppoż 

 

 

3.4. Prowadzenie okablowania 

Okablowanie w klatkach schodowych prowadzić należy pod tynkiem, natomiast trasy kablowe w 
piwnicy w korytach metalowych z certyfikatem ppoz na odporność ogniową PH90. Wszystkie 
przejścia kablowe przez strefy pożarowe uszczelnić należy specjalistyczną masą ognioodporną. 
 
Ogólne wytyczne prowadzenia okablowania do celów pożarowych: 
Przewody linii sygnałowych, sterujących i zasilających, typu PH90, w ciągach pojedynczych 
mocować należy za pomocą uchwytów ognioodpornych, mocowanych do stropu lub ścian co 
30cm, w sposób zapewniający ciągłość dostawy energii i podtrzymania funkcji urządzeń 
sterowanych w warunkach pożaru.  Uchwyty oraz kołki mocujące winny posiadać odpowiednie 
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atesty. Przewody te można prowadzić również w przeznaczonych do tego celu korytach 
kablowych.  Układanie kabli bezhalogenowych, ognioodpornych wykonywać należy  wg poniższych 
zasad: 

• trasy kablowe należy montować na podłożach o klasyfikacji nie niższej niż klasyfikacja 
kabla (30 lub 90 minut) 

• jeśli powyższe wymagania dotyczące podłoża nie mogą być ze względów konstrukcyjnych 
zapewnione, należy dodatkowo zastosować instalację tryskaczową, przy czym samą trasę 
kablową należy zawsze prowadzić poniżej tej instalacji (ponieważ izolacja kabli podczas 
pożaru nie jest szczelna); 

• do podłoża betonowego można stosować kotwy rozporowe w uprzednio wywierconych 
otworach lub też, przy małych obciążeniach, można stosować metodę szybkiego montażu, 
np. gwoździe Hilti mocowane osadzakiem 

• ze względu na dodatnie wyniki testów, kable można także prowadzić w tynku tradycyjnym 
układanym na ścianach ceglanych lub z pustaków; 

• trasy kablowe należy prowadzić w sposób nie zagrażający obniżeniu funkcji trasy podczas 
pożaru (takich jak np. spadające elementy budowlane, instalacje zagrożone 
wybuchem,itp.); 

• w strefie pożarowej kable łączyć odpowiednimi puszkami o klasyfikacji nie mniejszej niż 
klasyfikacja kabla  

• kable należy układać z zapasem kompensującym ugięcie sufitu oraz ugięcie konstrukcji i 
elementów wsporczych; 

• kable należy układać luźno, zachowując stosowne zapasy, przy czym średnicę 
pojedynczych uchwytów należy dobrać co najmniej o jeden rząd większą niż średnica 
rzeczywista kabla; unikać także trzeba uchwytów z ostrymi krawędziami, ponieważ może 
to spowodować blokowanie przesuwu kabla lub uszkodzenie izolacji 

• przy prowadzeniu trasy w pionie, kable należy montować do konstrukcji drabin lub koryt co 
ok. 300 mm, a co 3,5 metra dodatkowo należy wykonać zapas kompensacyjny (zgodnie z 
DIN 4102-12), który zabezpieczy trasę przed osuwaniem się w przypadku pożaru; 
alternatywnie można zastosować ognioodporny przepust lub specjalne testowane skrzynki 
mocujące; 

 
        3.5. Oświetlenie awaryjne 

W projektowanym budynku zaprojektowane zostało oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 

Instalacja oświetlenia podstawowego wykonana będzie przewodami YDYp 3x1,5mm2 -750V 

układanymi bezpośrednio w tynku oraz w rurkach/korytkach montowanych do ścian i sufitów. 

Zaprojektowane oprawy, spełniać będą normę PN-EN 13032-2:2010 „Światło i oświetlenie ”. 

Podłączenie zasilania, zaprojektowanego oświetlenia ewakuacyjnego wykonać w systemie 

rozproszonym do istniejących puszek rozgałęźnych z dedykowanych obwodów w rozdzielnicach. 

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje załączenie 

oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego i 

awaryjnego ciągów komunikacyjnych (poprzez montaż w oprawach inwertorów) zasilane będą z 

własnych akumulatorów - czas t-1h. 
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4. UWAGI OGÓLNE 

• Całość robot należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami. 

• Roboty elektryczne wykonywać w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami i pod 

nadzorem służb Inwestora.  

• Należy zachować odległości pomiędzy instalacjami siłowymi i słaboprądowymi. 

•  Prace elektryczne należy skoordynować z pracami konstrukcyjnymi na budynku.  

• Aparatura elektryczna jest dobrana na prąd zwarciowy 6kA. 

• W czasie demontażu instalacji należy odłączyć napięcie i zachować zasady BHP 

• Osoby wykonujące prace montażowe, eksploatacyjne i konserwatorskie instalacji i urządzeń 

energetycznych powinny posiadać stosowne kwalifikacje  

 

 

 

                                                                                                          Opracował: 

                                                                                                       Marcin Kochanek 

 


