P.U.H. „MIKS” Sławno, ul. Gdańska 8/3
System oddymiania klatek schodowych

Obiekt:
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Grottgera 10A w Słupsku

Tytuł: Projekt systemu wydzielenia przeciwpożarowego
oraz oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku szkoły.

Opracował:
mgr inż. Lech Kanigowski

Nr arch.

Obszar

mgr inż. Maciej Wojciechowski

Podobszar

Umowa

Nr dokumentu

Strona

Stron

1

8

P.U.H. „MIKS” Sławno, ul. Gdańska 8/3
System oddymiania klatek schodowych

Spis zawartości
Rewizja
Tytuł

Lp.
1.

Nr
Nr biura

Nr GL S.A.

1

2

str.

3

4

Stadium
Data

System oddymiania klatek schodowych - opis
Zestawienie materiałowe sprzętowe

2.

Schematy blokowy

3.

Rzuty kondygnacji budynku

Nr arch.

Obszar

Podobszar

Umowa

Nr dokumentu

Strona

Stron

2

8

5

P.U.H. „MIKS” Sławno, ul. Gdańska 8/3
System oddymiania klatek schodowych

1. INSTALACJA ODDYMIAJĄCA
1.1. Stan istniejący
Budynek pięciokondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro.
1.2. Instalacja projektowana
Projektuje się wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych „A”, „gł. A”,
B”, „gł. B”, „C” i „D” w budynku stałymi kurtynami dymowymi do
wysokości 2,2 m nad posadzką na każdej kondygnacji. W klatkach
schodowych „A”, „gł. A”, B”, „gł. B” projektuje się zainstalowanie systemu
oddymiania grawitacyjnego. W budynku do oddymiania zostaną
wykorzystane okna klatki schodowej na najwyższej kondygnacji. Do
napowietrzania zostaną wykorzystane okna na spocznikach klatek
schodowych pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru.
1.3. Sterowania zewnętrzne
Projekt zakłada realizację następujących funkcji sterowniczych:
- automatyczne załączanie oraz kontrola stanu pracy systemu oddymiania
grawitacyjnego,
- automatyczne załączanie sygnalizatorów akustyczno – optycznych,
- automatyczne zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi dymoszczelnych na
kondygnacjach II i III piętra.
Realizacja funkcji sterowniczych następować będzie zgodnie z
przyporządkowaniem funkcji załączanej i załączającej.
1.4. Linie dozorowe, strefy
Dla budynku projektuje się po jednej linii dozorowej dla każdej klatki
schodowej („A”, „gł. A”, B”, „gł. B”) z czujkami dymowymi DOR 40.
Oraz po jednej linii sterującej dla każdej klatki schodowej („A”, „gł. A”, B”,
„gł. B”) wyposażonej w przyciski oddymiające RT 45.
1.5. Instalacja sterowania oddymianiem
Projekt zawiera elementy sterowania systemem oddymiania . Linie zasilania
siłowników podzielono zgodnie z poniższymi tabelami:
TABLICA 1
Nr zespołu
Kl. A
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Centrala oddymiająca klatki schodowej: RZN 4408 K
firmy D+H (centrala bezobsługowa) zlokalizowana na klatce schodowej „A”.
TABLICA 2
Nr zespołu
Kl. gł. A

Okna oddymiające
2x 1000mm x 700mm
Okno do
napowietrzania
1 x 700mm x 2000mm

Napęd elektryczny do
okien
2 x KA 54/700
Siłownik
1 x KA 54/700

Centrala oddymiająca klatki schodowej: RZN 4408 K
firmy D+H (centrala bezobsługowa) zlokalizowana na klatce schodowej „gł. A”.
TABLICA 3
Nr zespołu
Kl. B.

Okna oddymiające
2x 1000mm x 700mm
Okno do
napowietrzania
1 x 700mm x 2000mm

Napęd elektryczny do
okien
2 x KA 54/700
Siłownik
1 x KA 54/700

Centrala oddymiająca klatki schodowej: RZN 4408 K
firmy D+H (centrala bezobsługowa) zlokalizowana na klatce schodowej „B”.
TABLICA 4
Nr zespołu
Kl. gł. B

Okna oddymiające
2x 1000mm x 700mm
Okno do
napowietrzania
1 x 700mm x 2000mm

Napęd elektryczny do
okien
2 x KA 54/700
Siłownik
1 x KA 54/700

Centrala oddymiająca klatki schodowej: RZN 4408 K
firmy D+H (centrala bezobsługowa) zlokalizowana na klatce schodowej „gł. B”.
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OBLICZENIA DLA KLATKI SCHODOWEJ

Zgodnie z Punktem 1 Uzasadnienia z Postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku nr WZ.5595.229.4.2018.PW z dnia 5
listopada 2018 r. do oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych zostaną
wykorzystane istniejące rozwierne okna w klatkach schodowych („A”, „gł. A”, B”,
„gł. B”). Do napowietrzania zostaną wykorzystane okna uchylne na spocznikach
klatek schodowych pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru.
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1.6. Instalacje przewodowe
Zaprojektowano instalacje przewodami::
- zasilanie central kablem klasy PH 30 z oddzielnym zabezpieczeniem w
rozdzielni głównej prowadzonym sprzed przeciwpożarowego wyłącznika
prądu
- linia sygnałowa do czujek – przewodem teletechnicznym w izolacji z
polwinitu samogasnącego typu YnTKSY 1x2x1mm
- linia sygnałowa do przycisków – przewodem typu HTKSH PH90 4x2x1
- linie zasilania siłowników – kablem ognioodpornym typu HDGs
1x2x2,5mm2 PH 30
- linia zasilania sygnalizatorów akustycznych – kablem ognioodpornym
typu HDGs 2x1,5mm2 PH 30
- linia elektrotrzymaczy do drzwi dymoszczelnych – przewodem
teletechnicznym w izolacji z polwinitu samogasnącego typu YnTKSY
1x2x1mm
1.7. Uwagi końcowe
Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru oraz sterowania oddymianiem
posiadają świadectwo certyfikacji CNBOP w Józefowie.
Wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w
budownictwie teletechniki, wytycznymi CNBOP oraz instrukcjami i
dokumentacjami techniczno - ruchowymi zastosowanych urządzeń.
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1.8. Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centrala oddymiania RZN 4408 K
Siłownik KA 54/700
Czujka dymu DOR 40
Przycisk oddymiania RT 45
Sygnalizator akustyczny SA-K7
Akumulatory do centrali RZN 4408 K
Puszki PIP 1AN
Puszki PIP 2AN
Elektrotrzymacz do drzwi dymoszczelnych
Przewód teletechniczny

11.
12.
13.

Przewód teletechniczny
Przewód ognioodporny
Przewód ognioodporny

3,2-3,4Ah /12V

Ilość

UWAGI

4
12
34
17
17
8
17
12
6

D+H
D+H
POLON ALFA
D+H
W2
D+H

HTKSH PH90
4x2x1
YnTKSY 1x2x1
HDGs1x2x2,5
HDGs2x1,5

2. Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych stałymi
kurtynami dymowymi.
Projektuje się wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych „A”, „gł. A”,
B”, „gł. B”, „C” i „D” w budynku stałymi kurtynami dymowymi do wysokości 2,2m
nad posadzką na każdej kondygnacji. W klatkach schodowych „A”, „gł. A”, B”, „gł.
B” projektuje się zainstalowanie systemu oddymiania grawitacyjnego. W budynku
do oddymiania zostaną wykorzystane okna klatki schodowej na najwyższej
kondygnacji.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności
mających na celu wykonanie:
• Wykonanie stałych kurtyn dymowych do wysokości 2,2m na klatkach schodowych
„A”, „gł. A”, B”, „gł. B” na każdej kondygnacji. Kurtyna dymowa powinna
ograniczać wielkość zbiornika dymu w klatkach schodowych na każdej kondygnacji
do powierzchni 24m2.
Wykonanie kurtyny musi być zgodne z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT2018/0176 wydanie 1 i spełniać klasę odporności ogniowej EI30 w systemie np.
RIGIPS 3.40.02.
• zamontowanie kurtyn wraz mocowaniem do stropu i ścian klatki schodowej,
• obróbka tynkarska i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.
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3. Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach II i III piętra.
Projektuje się podział korytarzy na II i III piętrze na odcinki krótsze niż 50m
za pomocą drzwi dymoszczelnych.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności
mających na celu wykonanie:
• wykonanie ścianek działowych w technologii GK dzielących korytarze,
• obsadzenie ościeżnic drzwi dymoszczelnych,
• założenie drzwi dwuskrzydłowych o parametrach S (wymiary 1,8/2,0 m w
świetle otworu),
• montaż elektrotrzymaczy do ściany lub posadzki i do skrzydeł drzwi
dymoszczelnych,
• podłączenie elektrotrzymaczy do central oddymiających,
• montaż samozamykacza na skrzydle drzwiowym drzwi ppoż.,
• obróbka tynkarska i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45421000-4 Roboty budowlane – stolarka p.poż,
45410000-4 Roboty tynkarskie,
45442100-8 Roboty malarskie

4. Montaż drzwi przeciwpożarowych wydzielających klatkę „A” na
poziomie piwnicy.
Projektuje się wydzielenie klatki schodowej „A” na poziomie piwnicy
drzwiami w klasie EIS 30 (nazwane na rys. nr 5 „EI30”).
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności
mających na celu wykonanie:
• wykonanie ścianki działowej w klasie odporności ogniowej REI60 w technologii
GK oddzielającej klatkę schodową „A” od korytarza na poziomie piwnicy,
• obsadzenie ościeżnic drzwi przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej
EIS30,
• założenie drzwi jednoskrzydłowych o parametrach EIS30 (wymiary 0,9m/2,0m
w świetle otworu),
• montaż samozamykacza na skrzydle drzwiowym drzwi ppoż.,
• obróbka tynkarska i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV:
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45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45421000-4 Roboty budowlane – stolarka p.poż,
45410000-4 Roboty tynkarskie,
45442100-8 Roboty malarskie

5. Normy i dokumenty związane
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami)
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami)
o Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej - CNBOP
Warszawa 2002 r.
o Metody ograniczenia zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe oprac. M. Skaźnik 99
 Normy:
➢ VdS 2221:2001-08 „Urządzenia do oddymiania klatek
schodowych. Projektowanie i instalowanie”
➢ DIN 18232-2:2002-09 Usuwanie dymu i gorąca w czasie pożarów.
➢ PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacji instalacji.
➢ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
➢ EN-12101-6 Smoke and heat control systems – Part 6 : Specification for
pressure differential systems – Kits.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
➢ PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i
sterownicza
➢ PN-EN 60617-2:2002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach.
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Część 2: Symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole
ogólnego przeznaczenia
➢ PN-EN 60617-72002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach.
Część 7: Aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa
➢ PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
➢ BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne - Instalacje
wnętrzowe
 Dane architektoniczno – budowlane
 Uzgodnienia branżowe
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