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I . CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Temat opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dostosowania budynku zlokalizowanego 

w Kielcach przy ulicy Młodej 4 do obowiązujących przepisów przeciwpoŜarowych poprzez nawodnie-

nie pionów. 

1.2.  Zakres opracowania. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

− wymianę wodomierza oraz niezbędnej armatury, 

− instalację wodociągową przeciwpoŜarową nawodnienia pionów. 

1.3. Podstawa opracowania. 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

− umowa z Inwestorem, 

− ekspertyza techniczna na podstawie § 1.2 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

80, póz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.) - ekspertyza dotyczy bezpieczeństwa 

poŜarowego w budynku pod kątem spełnienia wymagań określonych w § 20 ww. 

rozporządzenia   (opracowanie   wykonane   przez  inŜ. Zbigniewa Dyka rzeczoznawcę ds. zabez-

pieczeń ppoŜ.), 

− warunki techniczne na doprowadzenie wody dla celów p.poŜ. (wewnętrznych) do budynku wielo-

rodzinnego przy ul. Młodej 4 w Kielcach, znak TT4-W/5010/1242/10 z dn. 07-06-2010, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− inwentaryzacja do celów projektowych, 

− obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia. 
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II. MODERNIZACJA PRZYŁ ĄCZA WODOCI ĄGOWEGO. 

2.1. Stan istniejący uzbrojenia terenu. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Eksploatatora sieci wodociągowej przy ul. HoŜej znajduje się wodo-

ciąg rozdzielczy Ø200 Ŝeliwny. Przyłącze do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Mło-

dej 4 wykonane jest z rury Ø100 Ŝeliwnej na całej długości. Wejście do budynku wykonane jest z rury 

stalowej ocynkowanej Ø65. Stan rurociągu jest dobry i nadaje się do dalszej eksploatacji. Przepusto-

wość rurociągu jest wystarczająca. Dla wymaganego dla instalacji p.poŜ. przepływu QppoŜ.=10 dm3/s 

prędkość wynosi 1,3 m/s.  

W komorze jest zamontowany wodomierz główny Ø80 Aquila (Qn=30 m3/h). Istniejący obecnie wo-

domierz ma zbyt mały przepływ, dlatego konieczna jest wymiana wodomierza wraz z niezbędną 

armaturą.  

2.2. Komora wodomierzowa. 

Komora wodomierzowa jest wybudowana na przyłączu wody Ø100 do budynku.  

Wymiary wewnętrzne studni wodomierzowej wynoszą: długość 3,50 m, szerokość 1,25 m, wysokość 

1,90 m. Studnia jest wystarczająca na zamontowanie wodomierza głównego wraz z wymaganą armatu-

rą. 

Obecny stan techniczny komory wodomierzowej wymaga renowacji.     

W istniejącej komorze wodomierzowej przewiduje się renowację wg poniŜszych punktów: 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty stropowej, 

− wymiana istniejącego włazu do studni wodomierzowej na typowy właz Ŝeliwny typu lekkiego, 

− uszczelnienie wejść przewodów wodociągowych Ø100 do studni wodomierzowej, 

− wymiana istniejącej skorodowanej drabiny włazowej do studni na stopnie włazowe z prętów sta-

lowych  Ø32, 

− istniejącą posadzkę w studni wodomierzowej naleŜy skuć, z powodu złego stanu technicznego 

(widoczne spękania), 

− wykonać nową szczelną posadzkę w studni wodomierzowej z hydrobetonu.  

2.3. MontaŜ urządzeń w komorze wodomierzowej. 

Projektowana wymiana wodomierza zakłada montaŜ następującej armatury: 

− zasuwa klinowa kołnierzowa z kółkiem ręcznym DN65, 

− filtr siatkowy z osadnikiem Y333P DN65, 

− wodomierz sprzęŜony MWN/JS DN65/2,5-S, 

− łącznik regulacyjny kołnierzowy DN65 (kompensator), 

− zawór antyskaŜeniowy EA 423RE DN65, 

− kształtki Ŝeliwne wg rysunku komory wodomierzowej. 

W ramach robót budowlanych przewidywany jest demontaŜ istniejącego wodomierza oraz montaŜ no-

wego urządzenia pomiarowego wraz z niezbędną armaturą.  
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Wodomierz zlokalizowano w istniejącej komorze wodomierzowej. Zabudowa wodomierza pozioma. 

Przed montaŜem nowego wodomierza naleŜy dokonać zgłoszenia demontaŜu istniejącego wodomierza 

przez słuŜby Wodociągów Kieleckich. Podejście pod wodomierz wykonać zgodnie z PN-B-10720. 

Przy montaŜu zestawu wodomierzowego naleŜy przewidzieć prosty odcinek długości L>=5D i L>=3D 

za wodomierzem.  

W celu zabezpieczenia wodomierza przed urządzeniem zamontowany zostanie filtr siatkowy  typ 

Y333P DN65 firmy Danfoss (urządzenie powinno być zaplombowane przez Eksploatatora sieci wodo-

ciągowej). 

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za głównym zaworem odcinającym i wodomierzem (od strony instalacji 

wewnętrznej wodociągowej) projektuje się zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ EA 423RE DN65 

z moŜliwością nadzoru w celu zapobiegnięcia wtórnemu skaŜeniu wody w sieci miejskiej i zawór re-

dukcyjny DN 65. 

Przed uruchomieniem instalacji naleŜy poddać ją próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725/1997 na 

ciśnienie próbne 10 atm. 

Pod kołnierzową armaturą węzła wodomierzowego naleŜy zamontować podpory. 

2.4. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej. 

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe  

Zestawienie punktów czerpalnych           
Punkt czerpalny qn [l/s] n [szt] qnz [l/s] qnc [l/s] qnz+qnc [l/s] Σq*n [l/s] 

1 2 3 4 5 6 7 
umywalka 0,07 156 0,07 0,07 0,14 21,84 

zlewozmywak 0,07 156 0,07 0,07 0,14 21,84 
natrysk 0,15 156 0,15 0,15 0,30 46,80 

płuczka zbiornikowa 0,13 156 0,13 0 0,13 20,28 
pralka 0,25 30 0,25 0 0,25 7,50 

zawór czerpalny φ15mm 0,3 5 0,25 0 0,25 1,25 

ΣΣΣΣqn =     119,51 

Przepływy obliczeniowe wody w instalacji wodociągowej dla całego budynku na cele socjalno-bytowe, 

zgodnie z PN-92/B-01706, wyznaczono ze wzoru: 

q = 0,682×( Σqn )
0,45 - 0,14 

q = 0,682×( 119,51)0,45 - 0,14 

q = 5,73 l/s = 20,63 m3/h 

Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpoŜarowych 

W istniejącym budynku będą zamontowane hydranty p.poŜ. HP-52 o średnicy Ø50 mm, o wydajności: 

2,5 dm3/s =9 m3/h. 

Zakłada się jednoczesną pracę czterech hydrantów. 

Qp.poŜ. = 4×2,5 dm3/s = 10 dm3/s = 36 m3/h 
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Do dalszych obliczeń przyj ęto większy przepływ Qp.poŜ. = 10 dm3/s = 36 m3/h 

2.5. Przepustowość istniejącego przyłącza wody. 

Dla wymaganego dla instalacji p.poŜ. QppoŜ.=10 dm3/s prędkość przepływu wynosi 1,3 m/s.  

Zatem przepustowość rurociągu jest wystarczająca. 

2.6. Dobór wodomierza. 

Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN - 92/B-01706. 

Zapotrzebowanie wody: 

q = 10 dm3/s = 36 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza wynosi:  

qw = 2 × q = 2 × 10 dm3/s = 20 dm3/s = 72 m3/h 

Dla wyliczonego przepływu dobrano wodomierz sprzęŜony typu MWN/JS 65/2,5-S DN65 produkcji 

Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A. 

Parametry techniczne wodomierza: 

− nominalny strumień objętości [qp] – 25 m3/h 

− średnica nominalna [DN] – 65 mm 

− maksymalny strumień objętości [qs] – 120 m3/h 

− maksymalny roboczy strumień objętości – 60  m3/h 

− pośredni strumień objętości [qst] – 4 m3/h 

− minimalny strumień objętości [qmin] – 0,05 m3/h 

− próg rozruchu - 0,015 m3/h 

Sprawdzenie warunków prawidłowości doboru wodomierza : 

− warunek 1 
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gdzie : 

q – przepływ obliczeniowy dla budynku 

qs - maksymalny strumień objętości dobranego wodomierza 
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gdzie : 

DN – średnica nominalna dobranego wodomierza , DN 65mm 

d – średnica nominalna przewodu na którym zamontowano wodomierz , DN 100 mm 

Warunki doboru wodomierza  wg PN-92/B-01706 zostały spełnione. 

Wysokość strat na wodomierzu dla przepływu na cele p.poŜ. wynosi ∆pw=0,03 MPa  

2.7. Uwagi końcowe. 

a) Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami branŜowymi 

i BHP oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - 

tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

b) Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735 i PN-B-10702. 

c) Wszelkie roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 

d) Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić 

wszystkie uwagi w nich zawarte. Dostosować się do uwag zawartych w załączonych uzgodnie-

niach i opiniach. 
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III. WEWN ĘTRZNA INSTALACJA P.PO ś. 

3.1. Dane techniczno-uŜytkowe budynku pod względem zabezpieczenia p.poŜ. 

Budynek wysoki, podpiwniczony + 10 kondygnacji, 2-klatkowy. 

Kategoria zagroŜenia ludzi – ZL IV. 

Wymagane punkty poboru wody dla celów gaśniczych – Hydranty DN-52. 

3.2. Charakterystyka obiektu oraz zakres modernizacji. 

Rozpatrywany budynek mieszkalny wielorodzinny połoŜony jest w Kielcach przy ulicy Młodej 4. Bu-

dynek jest podpiwniczony, posiadający 10 kondygnacji nadziemnych. W budynku występują dwie 

klatki schodowe. Obiekt wybudowany został w latach siedemdziesiątych z uwzględnieniem wymagań i 

standardów wówczas obowiązujących. W świetle obowiązującego prawa wymaga on zapewnienia za-

silania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej. 

Obiekt ma wysokość około 31 m. Zaliczany jest do budynków wysokich. W budynku występują dwie 

klatki schodowe. Rozpatrywany obiekt uzbrojony jest w następujące instalacje; 
- wodno-kanalizacyjną w tym przeciwpoŜarową (suche piony z wyprowadzeniami pod hydranty zloka-

lizowane na klatkach schodowych), 

- elektryczną, 

- oświetleniową, 

- odgromową, 

- wentylację grawitacyjną, 

- centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. 

Analizowany budynek mieszkalny wielorodzinny został wzniesiony wg technologii betonowego bu-

downictwa prefabrykowanego metoda budownictwa wielkopłytowego. 

Stopy fundamentowe Ŝelbetowe. Ściany nośne piwnic - betonowe wylewane. Ściany nośne 9 kondy-

gnacji prefabrykowane z wielkich bloków grubości 18 cm. Stropy płytowe kanałowe. Schody prefa-

brykowane, wielkopłytowe. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-

ry z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) analizowany obiekt obecnie zakwali-

fikowany jest do budynków charakteryzowanych kategorią zagroŜenia ludzi ZL IV. 

3.3. Stan istniejący instalacji p.poŜ. obiektu. 

Obiekt zaopatrywany jest w wodę z wodociągu miejskiego przy ul. HoŜej. Podstawę układu stanowi 

Ŝeliwny przewód Ø 200 mm oraz przyłącze Ø100 mm wykonane z rur Ŝeliwnych. Budynek posiada 

instalację wodociągową wykonaną z rur stalowych. Instalacja wodociągowa p.poŜ. wykonana jest w 

postaci suchego pionu. Przy obu wejściach do budynku znajdują się nasady poŜarnicze 75 umoŜliwia-

jące podłączenie wozu straŜackiego. KaŜda nasada połączona jest z suchym pionem. 

Obecnie suchy pion wyposaŜony jest w zawory hydrantowe oraz skrzynki hydrantowe zlokalizowane 

na kaŜdym piętrze budynku. Przejścia pionu p.poŜ. przez poszczególne stropy nie są wyposaŜone w 

przejścia o odpowiednich wymaganiach p.poŜ. 
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Istniejąca instalacja p.poŜ. nie spełnia obowiązujących przepisów i w związku z tym Inwestor podjął 

decyzję o jej modernizacji. 

3.4. Projektowana instalacja wodociągowa p.poŜ. 

Rozwiązania projektowe instalacji p.poŜ. rozpatrywanego obiektu wykonano zgodnie z ekspertyzą 

techniczną dotyczącą bezpieczeństwa poŜarowego w budynku pod kątem spełnienia wymagań ppoŜ. 

(opracowanie wykonane przez inŜ. Zbigniewa Dyka rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poŜ.) 

Zaprojektowano wydzieloną instalację wody dla celów p.poŜ. z przewodami poziomymi rozprowadza-

jącymi wodę do poszczególnych pionów hydrantowych. Instalację projektuje się z rur stalowych ocyn-

kowanych. Piony zlokalizowane będą w klatkach schodowych na kaŜdej kondygnacji budynku. NaleŜy 

zastosować zawory hydrantowe 52 po jednym na kondygnacjach od parteru do 8-go piętra. W piwnicy 

budynku oraz na kondygnacji zlokalizowanej powyŜej 25 m wysokości budynku (9-te piętro) po dwa 

zawory 52 na kaŜdym pionie. Piony naleŜy nawodnić.  

Dodatkowo wewnętrzna instalacja przeciwpoŜarowa powinna być wyposaŜona w zewnętrzne nasady 

75 zlokalizowane w miejscu obecnie istniejących, umoŜliwiające podłączenie motopomp straŜackich. 

Zaprojektowaną armaturę tj. zasuwy oraz zawory zwrotne za nasadami zewnętrznymi powinny być na 

ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Proponuje się zastosowanie zaworów zwrotnych HDL oraz zasuw firmy 

Danfoss. Zasuwy powinny być na ciśnienie nominalne 1,6 MPa oraz powinny posiadać miękkie 

uszczelnienie klina.  

Na instalacji wody zimnej ogólnej zamontować naleŜy elektrozawór, który odetnie dopływ wody do 

celów bytowo-gospodarczych w momencie wyłączenia zasilania elektrycznego wyłącznikiem poŜaro-

wym, w przypadku zaistnienia poŜaru. W przypadku wystąpienia poŜaru dopływ wody na cele socjal-

no-bytowe zostanie odcięty za pomocą zaworu elektromagnetycznego DN65. Zawór ten zaprojektowa-

no na instalacji wody uŜytkowej za włączeniem instalacji p.poŜ. do istniejącej instalacji wody socjal-

no-uŜytkowej.  

Ze względu na brak moŜliwości wykonania zbiornika p.poŜ. o pojemności 100 m3 zasilanie pionów 

realizowane będzie za pośrednictwem projektowanego zestawu hydroforowego do zasilania instalacji 

przeciwpoŜarowej typu Hydro Multi E CRIE 15-5 firmy Grundfos. Przy doborze zestawu hydroforo-

wego uwzględniono wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym na poziomie min. 0,2 MPa. Pod 

zestaw hydroforowy wykonać fundament o wys. 5 cm. Zestaw podnoszenia ciśnienia wyposaŜony bę-

dzie w lokalny układ sterowania z własną szafą zasilającą. Jedna z pomp zestawu hydroforowego jest 

pompą rezerwową. Zakłada się jednoczesny pobór wody z 4 szt. hydrantów 52. Zestaw hydroforowy 

zlokalizowany zostanie w piwnicy budynku w pomieszczeniu istniejącej hydroforni na cele bytowo-

gospodarcze. Pomieszczenie urządzeń do podwyŜszania ciśnienia w sieci p.poŜ. powinno posiadać 

drzwi o odporności ogniowej EI60. Wszystkie przejścia rur przez przegrody wykonać o odporności 

ogniowej EI120. Ściany powinny posiadać odporność ogniową REI120, strop REI60.  

Za zestawem naleŜy zamontować zawór Hydrocontrol F firmy Oventrop o nastawie równej 2,4 rów-

nowaŜnej wysokości strat ciśnienia 20,86 m H20. Rzeczywiste parametry pracy zaworu ustalić podczas 

jego montaŜu.  
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W obrębie instalacji p.poŜ. zaprojektowano cyrkulację wykonaną z przewodów stalowych DN20 (włą-

czenie do przewodu wody uŜytkowej w piwnicy). Pion cyrkulacji zainstalować w obrębie klatki scho-

dowej. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi przewód stalowy DN80 prowadzony pod stropem ostatniej 

kondygnacji budynku. Przewód ten łączy między sobą dwa piony hydrantowe w sposób zgodny z połą-

czeniem klatek schodowych. Na ostatniej kondygnacji w celu zapewnienia odpowiedniej pracy pomp 

zaprojektowano presostat (wyłącznik ciśnieniowy typu CS firmy DANFOSS). W celu zapewnienia 

odpowiedniego przepływu wody na ostatnich kondygnacjach w obrębie presostatu zaprojektowano 

zestaw składający się z: zaworów odcinających DN20, wodomierza JS 1,5 G-1 NK -20 DN20 z nadaj-

nikiem impulsów firmy PoWoGaz, oraz zaworu antyskaŜeniowego. Włączenie instalacji cyrkulacji 

pionów nawodnionych jest wykonane do istniejącej instalacji socjalno-bytowej. W celu zabezpieczenia 

istniejącej instalacji na kaŜdym pionie zaprojektowano reduktor ciśnienia 312 Euro Plus firmy SYR. 

Urządzenia takie jak: presostat, wodomierz JS 1,5 G-1 NK -20 DN20 z nadajnikiem impulsów, zawór 

antyskaŜeniowy EA 251 DN20 oraz reduktor ciśnienia umieścić w zabudowanej szafce na ostatniej 

kondygnacji. 

Piony p.poŜ. naleŜy zaizolować osłoną Thermaflex 2 cm. 

Zestaw wodomierzowy w obrębie studni wodomierzowej, jak równieŜ część instalacji wodociągowej 

w pomieszczeniu hydroforni naleŜy przebudować zgodnie z załącznikami graficznymi. W celu dosto-

sowania instalacji wodociągowej naleŜy przewidzieć wymianę istniejącego wodomierza na wodomierz 

sprzęŜony typu MWN/JS DN65/2,5-S firmy PoWoGaz w zabudowie poziomej.  

3.5. Dobór zestawu hydroforowego. 
 
Maksymalne zapotrzebowanie na wodę zasilanego obiektu: Qmax = 10 l/s = 36 m3/h 
 
a) Minimalne ciśnienie na wejściu do hydroforni H s 
 
Hs = Hw ± Hgs -∆hs=32,0-2,0-17,86=12,14 m sł.w. 
 
Hs [m] - ciśnienie na wejściu do hydroforni 
Hw [m] - minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu przyłączenia rurociągu doprowadzają-
cego wodę do hydroforni – ciśnienie w rurociągu oscyluje granicach 0,4 MPa, przyjęto ciśnienie mini-
malne w okresie największego rozbioru wody 0,32 MPa (~32 m sł. w.) 
Hgs [m] - wysokość geometryczna między osią rurociągu wejściowego do hydroforni a osią rurociągu 
doprowadzającego wodę do hydroforni w miejscu przyłączenia z siecią wodociągową 
∆hs [m] - suma strat ciśnienia w rurociągu na odcinku od połączenia z siecią wodociągową do wejścia 
do hydroforni 
 
b) Ciśnienie na wyjściu z hydroforni H t 
 
H t = Hgt + ∆ht + Hmin=28,97+9,00+20,40=58,37 m sł.w. 
 
Ht [m] - minimalne wymagane ciśnienie na wyjściu z hydroforni 
Hgt [m] - wysokość geometryczna między osią rurociągu wyjściowego z hydroforni a najbardziej nie-
korzystnie usytuowanym pod względem hydraulicznym punktem czerpalnym w zasilanym obiekcie lub 
systemie 
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∆ht [m] - suma strat ciśnienia w rurociągu na odcinku od wyjścia z hydroforni do najbardziej nieko-
rzystnie usytuowanego pod względem hydraulicznym punktu czerpalnego w zasilanym obiekcie lub 
systemie 
Hmin [m] - minimalne wymagane ciśnienie wody w najbardziej niekorzystnie usytuowanym pod wzglę-
dem hydraulicznym punkcie czerpalnym w zasilanym obiekcie lub systemie, wyznaczone na podstawie 
norm 
równoległe 
c) Dobór parametrów hydraulicznych zestawu 
- wyznaczenie wysokości podnoszenia zestawu Hz: 

 
Hz = Ht – Hs=58,37-12,14=46,23 m sł.w. 
 
Hz [m] - wysokość podnoszenia zestawu 
Ht [m] - minimalne wymagane ciśnienie na wyjściu z hydroforni 
Hs [m] - minimalne ciśnienie na wejściu do hydroforni 
 
- wydajność zestawu Qz:  

 
Qz = Qmax=10 l/s = 36 m3/h 
 
Qz [m

3/h] - wydajność zestawu 
Qmax [m

3/h] - maksymalne zapotrzebowanie na wodę zasilanego obiektu lub systemu 
 

Dobrano kompaktowy zestaw hydroforowy typu Hydro Multi E CRIE 15-5 firmy Grundfos o wyso-

kości podnoszenia H= 47 m sł.w. i wydajności Q=10 dm3/s=36 m3/h. Przy doborze zestawu hydrofo-

rowego uwzględniono wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym na poziomie min. 0,2 MPa. 

Zestaw podnoszenia ciśnienia wyposaŜony będzie w lokalny układ sterowania z własną szafą 

zasilającą. Jedna z pomp zestawu hydroforowego jest pompą rezerwową. 

3.6. Materiały i montaŜ. 

Przewody zaprojektowano z rur stalowych wodociągowych ocynkowanych, łączonych na gwint i na 

kołnierze. Poziome przewody rozprowadzające w piwnicach prowadzone będą przy ścianach na typo-

wych podporach – uchwytach mocowanych do ścian na dyble. Przewody pionowe prowadzić przez 

stropy w tulejach ochronnych. Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody budowlane naleŜy 

prowadzić w tulejach uszczelniających (przejścia p.poŜ.) o odporności ogniowej EI120. 

Jako zawory hydrantowe naleŜy zastosować typowe zawory DN52 oraz skrzynki hydrantowe natynko-

we.  

Skład hydrantu: 

- szafka hydrantowa do zawieszenia na ścianie, 

- kosz na węŜa płaskoskładanego ø52 i długości 20 mb, 

- zawór ø52, 

- prądownica ø52, 

- instrukcja obsługi, 

- oznakowanie "Hydrant wewnętrzny". 
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Hydranty powinny być zgodne z normami: 

-PN-EN 671-2; 

-oznakowanie wg PN-92/N-01256/01. 

W piwnicy oraz na ostatniej kondygnacji budynku naleŜy zastosować podwójne szafki hydrantowe. 

3.7. Próby ciśnienia instalacji. 

Po wykonaniu instalację wodną naleŜy dokładnie przepłukać, a następnie poddać próbie wodnej na 

ciśnienie 8 bar. Sposób przeprowadzenia próby i wyniki, potwierdzić protokołem.  

3.8. Próby eksploatacyjne. 

Po napełnieniu instalacji naleŜy poddać ją próbie eksploatacyjnej. Próba eksploatacyjna będzie polega-

ła na zmierzeniu ciśnienia wody na zaworze hydrantowym zainstalowanym w najniekorzystniej usytu-

owanym hydrancie w budynku. Ciśnienie na tym zaworze nie powinno być mniejsze niŜ 2 bary (20 m 

sł. w.) przy przepływie wody minimum 2,5 dm3/s. Sprawdzenie ciśnienia i przepływu wody na hydran-

cie, naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami branŜowymi i BHP 

oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom II - Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe". 

Wszelkie roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie 

uwagi w nich zawarte. Dostosować się do uwag zawartych w załączonych uzgodnieniach i opiniach. 

   

 
 
 

Projektował:       Opracował: 
 
 

.................................................  ..............................................  
   mgr inŜ. Adolf Przygodzki     mgr inŜ. Marek Szczepaniak  
            nr upr. bud. 66/69 
 
 

Sprawdził:       
 
 

.................................................   
     mgr inŜ. Piotr Skrzypek      
       nr upr. bud. KL-208,209/86 

   
 
 

























  
 

II NNFFOORRMM AACCJJAA     
DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  BBEEZZPPII EECCZZEEŃŃSSTTWWAA  

II   OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWII AA 
 
 
 
 
 

 OBIEKT:        Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Kielce, ul. Młoda 4   

 

 
 
                                       INWESTOR:      Miejski Zarząd Budynków 
                                                                   25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 

 

 

 PROJEKTANT:  mgr inŜ. Adolf Przygodzki 
Kielce, ul. Połowniaka 2/3 
upr. budowlane Nr 66/69 



 
 

 2 

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW. 

 

Zakres robót obejmuje dostosowanie budynku zlokalizowanego w Kielcach przy ulicy Młodej 4 

do obowiązujących przepisów przeciwpoŜarowych poprzez nawodnienie pionów. 

 
Kolejność realizacji poszczególnych robót: 

− roboty demontaŜowe, 

− roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczenia istniejącej hydroforni, 

− roboty instalacyjne: sanitarne wewnętrzne, 

− roboty instalacyjne: elektryczne i sterowania, 

− roboty wykończeniowe. 

 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kielcach przy ul. Młodej 4. Wszystkie przyłącza istniejące 

do budynku pozostają bez zmian. Droga prowadząca na teren jest drogą istniejącą.  

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 

Nie dotyczy. 
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4. ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOW-
LANYCH. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewidywane są następujące zagroŜenia:  

 

Lp. Rodzaj zagroŜenia Miejsce i czas występowania 
1. Potknięcie się pracownika Przez cały okres budowy  

2. Poślizgnięcie się pracownika Przez cały okres budowy 

3. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu Przez cały okres budowy 

4. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych Przez cały okres budowy 

5. Najechanie przez środki transportu Przez cały okres budowy 

6. Uderzenie przez części ruchome i wirujące  Przez cały okres budowy 

7. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez cały okres budowy 

8. PoraŜenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w cza-
sie prowadzenia robót elektrycznych 

9. Hałas W okresie robót demontaŜowych, budowlanych, 
technologiczno-instalacyjnych. 

10. Upadek z wysokości W okresie robót demontaŜowych, budowlanych, 
technologiczno-instalacyjnych, wykończeniowych  

11. Spadające przedmioty, drobne detale Przez cały okres budowy 

12. Kontakt z przedmiotami ostrymi, maszynami 

i urządzeniami technicznymi 

W czasie wykonywania robót demontaŜowych, 
budowlano-montaŜowych, instalacyjnych 

13. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania 
(roboty budowlane: zbrojarskie, betoniarskie, 
murarskie i tynkarskie) 

14. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich 

15. Wibracje W czasie zagęszczania mieszanki betonowej przy 
uŜyciu urządzenia pneumatycznego 

16. Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych 

17. Promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych 

18. Wybuch gazu W czasie wykonywania prac spawalniczych 
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5. INSTRUKTA ś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALI-
ZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy przeprowadzić In-

struktaŜ pracowników, w tym:   

− szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

− ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wy-

znaczone w tym celu osoby, 

− określić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy 

i obuwia roboczego. 

Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych naleŜy 

ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego obejmującego zapoznanie pracowników z pod-

stawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, zasadami 

bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia wstępne na stanowisku pracy: zapoznanie pracowników z zagroŜeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagroŜeniami oraz metodami bezpiecz-

nego wykonywania pracy na tych stanowiskach.  

Szkolenie winien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. 

Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót podwyko-

nawców. 

Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem (potwierdzone przez 

pracownika) oraz odnotowane w dzienniku szkoleń. 

Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, kierownik budowy lub osoba przez niego 

wyznaczona, przeprowadzają dodatkowy instruktaŜ bezpiecznego wykonywania tego rodzaju  

robót oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla ludzi i środo-

wiska. Fakt odbycia instruktaŜu naleŜy odnotować w dzienniku szkoleń. 

Przy wykonywaniu prac demontaŜowych, budowlanych, instalacyjnych technologicznych, instala-

cyjnych sanitarnych wewnętrznych, instalacyjnych elektrycznych i sterowania oraz wykończe-

niowych naleŜy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki technicz-

ne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych COBRTI Instal, ITB W-wa oraz OWEOB 

Promocja.     
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZ-
PIECZEŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOW-
LANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO śENIA ZDROWIA LUB 
ICH SĄSIEDZTWIE. 

Środki ochrony osobistej 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np.: 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których moŜe nastąpić uderzenie przez ruchome lub 

nieruchome przedmioty (np.: roboty rozbiórkowo-demontaŜowe, roboty zbrojarskie i betoniarskie, 

roboty montaŜowe, roboty murarskie i tynkarskie i in.) zobowiązani są do uŜywania odzieŜy 

i obuwia ochronnego, w tym: kasków ochronnych.  

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub 

ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości na stanowiskach pracy (poręcz 

ochronna umieszczona na wysokości 1,1 m; w przypadku rusztowań systemowych – poręcz 

ochronna na wysokości 1,0m). Konieczność uŜywania innych ochron indywidualnych określa 

bezpośredni przełoŜony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzęt i narzę-

dzia uŜywane podczas pracy naleŜy utrzymywać w stałej sprawności technicznej.  

KaŜda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposaŜeniem materiałów opatrun-

kowych i pierwszej pomocy lekarskiej. 

Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 

Materiały niebezpieczne występujące na budowie: 

− gazy techniczne: do prac spawalniczych mieszanka acetylenu i tlenu oraz do spawania stali 

nierdzewnych – kargon (mieszanina tlenu i CO2), które naleŜy przechowywać w magazynie: 

w wydzielonych pomieszczeniach (osobnych dla kaŜdego rodzaju gazu) z metalową podłogą 

i wentylowanych. Magazyn naleŜy wyposaŜyć w gaśnicę. Transport butli – w pozycji piono-

wej. Butle uŜywane do prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku dwukołowym 

w pozycji pionowej, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem.  

− rozpuszczalniki i farby do malowania oraz inne środki budowlane naleŜy przechowywać 

w opakowaniach fabrycznych.  

Środki organizacyjne 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpo-

wiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obo-

wiązków. 
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Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-

niem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z wa-

runkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe 

sprawność środków ochrony i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 

− zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracowników, osoba kieru-

jąca, obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagroŜenia.    

 

 

 

 
 

.........................................  
               mgr inŜ. Adolf Przygodzki  
                     nr upr. bud. 66/69 
                   














































































