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1.    CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest analiza wydajności istniejącej sieci hydrantowej zgodnie z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w zakresie istniejących obiektów „EUROTERMINAL 

SŁAWKÓW" Sp. z o.o. w Sławkowie przy ul. Groniec l. 

Celem opracowania jest także ustalenie jakie należy podjąć działania, które sprostają 

wymaganiom ochrony przeciwpożarowej w zakresie wydajności sieci hydrantowej istniejącej i 

projektowanej na terenie Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o. a także Terminale 

Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.  oraz firm wynajmujących pomieszczenia i powierzchnie 

na terenie ww.  Spółek. 

 

2.    PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. z 2002r. Nr 147, póz. 

1229 z późniejszymi zmianami /, 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / 

Dz.U. z 2010r. Nr 109, póz. 719/, 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane  / Dz.U. z 2006r. Nr 156, póz. 1118 z późniejszymi 

zmianami /, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz. U. Nr 056, póz. 461 z 

późniejszymi zmianami/, 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  / Dz.U. z 2009r. Nr 124, póz. 

1030/, 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w 

sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony 

przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  /Dz. 

U. Nr 215, póz. 1823 /, 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  /Dz.U. 

Nr 121, póz. 1137/, 

8. Obowiązujące Polskie Normy. 

 

 



3.  CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTÓW NA TERENIE „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" 

 

LOKALIZACJA, DOJAZD POŻAROWY 

Spółka „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" oraz Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka 

Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Sławkowie przy ul. Groniec l i Groniec 1a zajmuje teren o 

powierzchni 90,6 ha. Wokół terenu Spółki przyległe tereny to głównie lasy, nieużytki i łąki. 

Ponadto w najbliższym sąsiedztwie znajdują się: 

od strony północnej- w odległości ok. 50m dzielnica Sławkowa (Groniec) z budynkami 

mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zamieszkała szacunkowo 

przez ok. 100 osób, 

od strony północno-zachodniej-w odległości ok.  1oom dzielnica Sławkowa (Grabieże) z 

budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zamieszkała 

szacunkowo przez ok. 100 osób, 

od strony południowej  w odległości ok. 700m znajduje się firma Polski Gaz z instalacjami 

do magazynowania i przeładunku gazu płynnego, zatrudniająca ok. 30 pracowników, 

od strony południowo-zachodniej   w odległości ok. 500m dzielnica Sławkowa (Cieśle) z 

budynkami   mieszkalnymi   w   zabudowie   jednorodzinnej   i   zagrodowej,   zamieszkała 

szacunkowo przez ok. 100 osób, 

 

Jednocześnie Spółka „EUROTERMINALSŁAWKÓW" udostępnia swój teren innym firmom na 

prowadzenie działalności w różnych dziedzinach, tj.: 

w części południowo-wschodniej (wydzielony i ogrodzony teren o pow. ok 10 ha) 

zlokalizowana jest firma AmeriGas Sp. Z. o.o. z terminalem przeładunkowo-

magazynowym gazu płynnego LPG, 

w części południowej zlokalizowana jest firma Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o.o. 

(wyroby   metalowe, obudowy   górnicze, rury   odwadniające), zatrudniająca    ok.    22 

pracowników, 

w części północno-zachodniej - - tereny wynajęte przez firmę NFC Polska South Sp. z 

o.o. zajmującą się produkcją pasz oraz TCC Polska Sp. z o.o. zajmująca się 

przeładunkiem towarów, 

w części zachodniej zlokalizowana jest Spółka Terminale Przeładunkowe Sławków 

Medyka (składowanie materiałów sypkich, tj. węgiel, kokos, sól) zatrudniająca ok. 20 

pracowników, 

 



Wjazd na teren Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" oraz TPSM zapewniony jest z dwóch 

stron: 

 od strony północnej przez główną bramę wjazdową przy budynku administracji, 

 od strony zachodniej przez bramę przeciwpożarową. 

 

Dojazd do Spółki wraz z układem dróg wewnętrznych posiada nawierzchnię utwardzoną 

(asfaltową) i zapewnia warunki dojazdu pożarowego. Układ dróg pozwala na swobodny 

dostęp samochodów ratowniczych do wszystkich obiektów znajdujących 

 
OPIS ISTNIEJĄCEJ SIECI HYDRANTOWEJ 
 

Spółka „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" oraz TPSM Sp. z o.o.  zajmuje się 

magazynowaniem i przeładunkiem różnych materiałów stałych i ciekłych. Materiały te 

są przechowywane i przemieszczane w wagonach i cysternach kolejowych, cysternach 

samochodowych, kontenerach metalowych. 

Istniejąca sieć hydrantowa na terenie „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" oraz TPSM Sp. z o.o. 

była budowana w różnych okresach z różnych materiałów.  

Średnice głównych ciągów sieci wodociągowej zawierają się od Ø63 do Ø200mm. 

 
Sieć wodociągowa o średnicy Ø200mm 
 

Odcinki sieci wodociągowej o średnicy Ø200mm stanowią zaledwie około 35% ogólnego 

pokrycia powierzchni zakładu [na planie zagospodarowania zaznaczono  kolorem 

zielonym] a hydranty które są podłączone do wodociągu mogą spełniać zadanie ochrony 

ppoż. Warunkiem jest ciśnienie w sieci które należy utrzymywać na poziomie nie mniejszym 

niż 6,0 bar. Drugim warunkiem jest zamontowanie na istniejącej sieci o średnicy Ø200mm 

hydrantów Ø100mm, których wydajności wynosi 15.0 l/s. Docelowo odcinki te mogą służyć 

ochronie przeciwpożarowej. Aktualnie zamontowane hydranty Ø80mm przy proponowanym 

docelowo ciśnieniu 6,0 bar będą miały wydajność 10.0 l/s ale przy ich rozmieszczeniu w 

odległości przekraczającej 100.0m nie pozwalają na prawidłową ochronę ppoż.  

 
Sieć wodociągowa o średnicy Ø150mm 
 

Odcinki sieci wodociągowej o średnicy Ø200mm stanowią około 25% ogólnego pokrycia 

powierzchni zakładu [na planie zagospodarowania zaznaczono kolorem fioletowym]. 



Hydranty które są podłączone do wodociągu Ø150 mogą spełniać zadanie ochrony ppoż. 

Podstawowym warunkiem jest ciśnienie w sieci, które należy utrzymywać na poziomie nie 

mniejszym niż 6,0 bar. Drugim warunkiem jest zamontowanie na istniejącej sieci o średnicy 

Ø150mm dodatkowych hydrantów Ø80mm tak aby przy równoczesnym działaniu 3-ch 

hydrantów strefowa wydajność nie była mniejsza niż 30.0 l/s. Docelowo odcinki istniejącego 

wodociągu mogą posłużyć ochronie przeciwpożarowej. Aktualnie zamontowane hydranty 

Ø80mm przy osiągnięciu proponowanego ciśnieniu 6,0 bar będą miały wydajność 10.0 l/s ale 

przy ich obecnym rozmieszczeniu w odległości od 100.0m do 150.0m nie pozwalają na 

prawidłową ochronę ppoż.  

Sieć wodociągowa o średnicy do 100.0mm 
 

Odcinki sieci wodociągowej o średnicy do Ø100mm włączenie stanowią około 35% 

ogólnego pokrycia powierzchni zakładu [na planie zagospodarowania zaznaczono 

kolorem niebieskim]. Hydranty które są podłączone do wodociągu nie mogą spełniać 

zadanie ochrony ppoż. Nawet spełnienia warunku ciśnienia w sieci na poziomie nie 

mniejszym niż 6,0 bar. Docelowo odcinki istniejącego wodociągu nie mogą posłużyć ochronie 

przeciwpożarowej. Aktualnie zamontowane hydranty Ø80mm nawet przy osiągnięciu 

proponowanego ciśnieniu 6,0 bar nie będą miały wydajność 10.0 l/s a przy ich obecnym 

rozmieszczeniu w odległości od 100.0m do 150.0m nie pozwalają na prawidłową ochronę 

ppoż.  

Tereny „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o.  oraz TERMINALE PRZEŁADUNKOWE 
SŁAWKÓW MEDYKA Sp. z o.o.  bez pokrycia w sieć ppoż. 
 
We wschodniej części terenów Euroterminala wzdłuż drogi przez teren składowy do 

wschodnie bramy wjazdowej poprowadzona jest jedna nitka wodociągu Ø63. Wodociąg ten 

zasila jedynie budynek obsługi stałej bramy wjazdowej. Na istniejącym wodociągu nie są 

zamontowane hydranty. W związku z powyższy nie jest w chwili obecnej chroniony 

przeciwpożarowo.    

 



 

W południowe części terenu brak jest również sieci zabezpieczającej potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej. 



 
 
W zachodnie części jest ostatni duży obszar terenu pozbawiony sieci zabezpieczającej 
potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 



 
 
Wszystkie pokazane trzy obszary terenu muszą być pokryte siecią hydrantową o średnicy 
Ø200PE i hydrantami o średnicy Ø100mm. Zaprojektowany rozstaw hydrantów na sieci 
wodociągowej oraz ciśnieniu 6,0 bar, musi zapewniać możliwości ochrony przeciwpożarowej 
przy równoczesnym działaniu dwóch hydrantów o wydajności każdego z nich p0 15.0 l/s. 
 
W związku z niewystarczającym ciśnieniem w istniejącej sieci hydrantowej należy 
bezwzględnie zaprojektować i wybudować obiekt pozwalający na podniesienie i 
utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia oraz zabezpieczenie zapasu wody w czasie gaszenia 



pożaru przez 120 minut. Poniżej zaproponowano zbiornik magazynujący wodę oraz zestaw 
pomp utrzymujący ciśnienie w sieci hydrantowej. Poniżej lokalizacja zbiornika. 

 
 

Opis rozwiązania. Zbiornik do podnoszenia ciśnienia. 

 Dla zasilania w wodę sieci hydrantowej przewidziano zainstalowanie w zbiorniku 
pompy elektryczne zatapialnej typu UPA firmy KSB. Pompa będzie pobierać wodę ze 
zbiornika zapasu o pojemności użytecznej Vmin= 670m3 i tłoczyć do sieci ppoż.  
Z pompą zasilającą współpracuje pompa uzupełniająca (agregat do podnoszenia ciśnienia z 
pompą Movitec 4) HyaSolo D 0406 firmy KSB. 



Jest to pompa pionowa, monoblokowa, napędzana silnikiem elektrycznym. Zadaniem pompy 
uzupełniającej jest utrzymywanie w instalacji dyżurnego ciśnienia, którego spadek, 
spowodowany zadziałaniem sieci przeciwpożarowej, jest sygnałem automatycznego 
załączenia pompy głównej. 
Sterowanie pompy zasilającej i pompy pilotującej odbywa się przy pomocy łączników ciśnienia 
(presostatów). Pompa pilotująca pracuje automatycznie, w zakresie histerezy presostatu. 
Pompy zasilające włączane będą za pomocą włączników ciśnieniowych, zainstalowanych na 
rozdzielaczu w centrali tryskaczowej.  
W przypadku zaniku zasilania elektrycznego automatycznie włączać się będzie albo z 
agregatu prądotwórczego albo z dwustronnego zasilania. 

Przewody  
 Zasilanie zbiornika wody pożarowej będzie się odbywało poprzez przewód podziemny 
Ø100 x 6,2mm z istniejącej sieci wodociągowej, na którym zostanie zamontowana zasuwa 
odcinająca podziemna Dn90 ze wskaźnikiem kierunku obrotu. Zabezpieczenie przed 
przekroczeniem maksymalnego poziomu wody w zbiorniku będzie stanowił przewód 
przelewowy Dn150/Ø160 PE100 SDR26. 
Spust wody ze zbiornika będzie możliwy poprzez przewód spustowy Dn150/Ø160 PE100 
SDR26, na którym zostanie zamontowana zasuwa odcinająca podziemna Dn150 ze 
wskaźnikiem kierunku obrotu. 
Woda ze zbiornika zapasu doprowadzana jest do sieci wodociągiem DN200, wyposażonymi w 
klapy odcinające DN200 z monitoringiem położenia. 

Sprawdzenie poprawności działania układu na odcinku między zbiornikiem, a 
rozdzielaczem będzie się odbywało poprzez przewód testowy Dn150, na którym 
zamontowane będzie zasuwa odcinająca Dn150. 
Połączenia przewodów pionowych stalowych z rurami przewodowymi z tworzywa 
sztucznego wykonać poprzez odpowiednie kształtki producenta rur. Przejścia przewodów 
przez fundament zbiornika wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.  
Wszystkie przewody wodne między zbiornikiem a siecią hydrantową powinny być 
prowadzone w na głębokości uniemożliwiającej zamarzanie rur. 
 
a) Pompy: 

W zbiorniku umieszczone zostaną dwie pompy. Obie pompy będą zasilały sieć hydrantową 
ale włączenie do sieci będzie następował w dwóch różnych miejscach.  
Wstępnie dobrano jedną zatapialną pompę firmy KSB typ UPA 350-128/2a (średnica 
wirnika 188/178) oraz zatapialną pompę firmy KSB typ UPA 250C-150/1. Zastosowane 
pompy posiadają aprobaty CNBOP i VdS. 

 
Zbiornik zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej a odprowadzenie wody nastąpi do 
istniejącej kanalizacji z przewodów spustowego i przelewowego zbiornika. 

 
1. Dobór pomp pożarowych. 

 pompa pożarowa KSB typ UPA 350-128/2a (średnica wirnika 188/178). 
Hp = 7,0bar / Qp = = 5500 l/min = 330m3/h 

P N= 83,5kW  

 pompa wspomagająca KSB HYA SOLO 
Hp = 10,5 bar / Qp = 6,0 m3/h 
P=2,2kW  



Zbiornik pożarowy. 
 

Zastosować typowy katalogowy zbiornik pożarowy stalowy firmy KAPEO, o 
pojemności roboczej min. 670m3, na typowej płycie fundamentowej z przewodami tłocznymi 
przechodzącymi ściankę zbiornika wykonany w standardzie VdS.  

Próby i odbiór instalacji zbiornika 

Próba szczelności instalacji. 
 Hydrostatyczną próbę szczelności wykonać na ciśnienie próbne w wysokości 1,5 
ciśnienia roboczego (max 15 barów) w czasie 2 godzin. Instalację należy dokładnie przepłukać. 
Zaleca się płukanie sukcesywne w trakcie montażu instalacji. 

Branża elektryczna. 

Zapotrzebowanie mocy: 

- 1 pompa pożarowa (hydrantowa) – 83,5kW 
- 1 pompa pożarowa (hydrantowa) – 22,5kW 
- pompa uzupełniająca – 2,5kW; 
- pompa uzupełniająca – 2,5kW; 
- grzałki zbiornika - 2 x 6,0kW; 

Zasilanie pomp powinno zostać wykonane z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej: 
1. sieć zasilająca, 
2. generator. 

 

AKP i sygnalizacja.  

Wszelkie zakłócenia pracy i zasilania pomp pożarowych a także ubytek wody w 
zbiorniku przekraczający 10% winny być przekazywane w postaci sygnałów zakłóceń do 
centrali. Linie sygnalizacyjne muszą być dozorowane. 
 
Centrala nadzoru i sygnalizacja alarmowa musi zapewnić w szczególności: 
 sygnalizację zadziałanie zaworów kontrolno-alarmowych i czujników przepływu w postaci 

sygnału alarmowego I – st. przekazywanego przez CSP do pomieszczenia stałej obsługi i 
urządzenia transmisji alarmu pożarowego; 

 sygnalizację spadku poziomu wody w zbiorniku przekazywaną do pomieszczenia stałej 
obsługi; 

 sygnalizacje stanu kontrolerów zasilających (odłączenia, brak zasilania) dla pompy 
głównej (i rezerwowej), przekazywaną do pomieszczenia stałej obsługi; 

 linie sterujące i sygnalizacyjne powinny być dozorowane; 
 system nadzoru musi mieć dwa źródła zasilania; 
System monitoringu będzie podłączony do pomieszczenia stałej obsługi. 

 

Instalacja hydrantów wewnętrznych  

Opis  instalacji 
Instalacja hydrantów wewnętrznych winna być wykonana zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów.  



Wszystkie urządzenia i armatura powinny posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności 
dopuszczające wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Instalacja hydrantów wewnętrznych DN25 zasilana z sieci zewnętrznej ppoż. Cała instalacja 
musi być nawodniona. 

Instalacja hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych zasilane będą przez wspólną 
pompę zatapialną firmy KSB typ UPA 250C-150/1. 

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej w budynkach należy stosować 
hydranty wewnętrzne Dn25 w szafce hydrantowej typu combi (z gaśnicą).  

Założenia eksploatacyjne 
 
Minimalna wydajność hydrantu DN25 1 dm3/s 

Minimalne ciśnienie na hydrancie 0,2 MPa 

Jednoczesność poboru wody 2 hydranty 

Długość węża w szafce hydrantowej 30 m 

Maksymalny zasięg hydrantu 33 m 

Minimalny czas działania 60 min 

Minimalna wydajność hydrantu DN52 2,5 dm3/s 

Minimalne ciśnienie na hydrancie 0,2 MPa 

Jednoczesność poboru wody 2 hydranty 

Długość węża w szafce hydrantowej 20 m 

Maksymalny zasięg hydrantu 30 m 

Minimalny czas działania 60 min 

 

Umiejscowienie hydrantów  
Należy posiadać wyłącznie hydranty posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP lub Deklarację 
Zgodności CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoż., hydranty DN25, 
naścienne, z wężem półsztywnym o długości 30m, z dyszami prądownicy K44 (Ø10), w 
skrzynkach koloru czerwonego RAL 3000 z miejscem na dole szafki na gaśnicę 6 kg, bez 
szybki z zamkiem euro.  
 
Hydranty wewnętrzne powinny być tak rozmieszczone, aby każde miejsce w budynku było w 
zasięgu, co najmniej jednego hydrantu. Zawory hydrantowe powinny być umieszczone na 
wysokości 1,35 m (0,1 m) od poziomu podłogi. 

Ciśnienie utrzymywane w instalacji. 
W sieci należy utrzymywać ciśnienie na poziomie 5,5 ÷ 6,0 bar. 

Instalacja rurowa  
Instalacja hydrantowa wewnętrzna powinna być wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze 
szwem zgodnych z ISO R65 M lub ISO R65 L2, w zależności od sposobu łączenia  
zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie.  

Podejście do hydrantu DN25 powinno być wykonane rurociągiem min. DN25. Podejście do 
hydrantu DN52 powinno być wykonane rurociągiem min. DN50.  



Próby instalacji 
Instalację ppoż. przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy 
ciśnieniu 10 bar. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. Test przeprowadzić w obecności 
Użytkownika. Na podstawie wyników testu należy sporządzić protokół, który powinien być 
podpisany przez Użytkownika i wykonawcę. Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji 
hydrantowej powinny być prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2002 „Konserwacja hydrantów 
wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 
składanym” oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Należy prowadzić książkę konserwacji 
systemu. 
 
Wnioski końcowe. 

1. W pierwszym etapie należy wykonać projekt sieci wodociągowej hydrantowej dla 
całego terenu Euroterminala wraz z urządzeniem do podnoszenia ciśnienia i 
magazynowania wody. 

2. W drugim etapie należy wybudować zbiornik do magazynowania wody i podnoszenia 
ciśnienia w sieci hydrantowej. Pozwoli na osiągnięcie ciśnienia minimum 6,0 bar w sieci 
i osiągniecie właściwego wydatku wody dla hydrantów.  

3. W trzecim etapie należy wykonać sieć wodociągową hydrantową z rur o średnicy 
Ø200PE jako pierścieniową w strefach pozbawionych ochrony przeciwpożarowej. 

4. Po zrealizowaniu punktu należy zbadać wydajność wszystkich hydrantów czy i w jakim 
stopniu zapewniają ochronę przeciwpożarową. Analiza wydajności i lokalizacji 
hydrantów pozwoli na podjęcie decyzji co do ich rozmieszczenia. Wtedy można podjąć 
decyzję co do korekty w zakresie średnic sieci hydrantowej jak i ilości i rozmieszczenia  
hydrantów 


