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Zamość sierpień 2016r. 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Poniższe opracowanie przedstawia projekt budowlany pn.: 

Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w 

Krasnymstawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie 

spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klatek schodowych 

stanowiących drogi ewakuacyjne 

ADRES INWESTYCJI 

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie 

ul. Piłsudskiego 50 

22-300 Krasnystaw 

INWESTOR 

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie 

ul. Piłsudskiego 50 

22-300 Krasnystaw 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie Inwestora 

1.2 Mapa zasadnicza 

1.3  Wizje lokalne w terenie dokonane przez mgr inż. arch. Mariola Gęborys z 

zespołem projektowym 

1.4 Obowiązujące w budownictwie normy i normatywy 

2. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi: 

- wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych (wstawienie drzwi i zestawów 

aluminiowo – szklanych w istniejących otworach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

zamurowanie części otworów okiennych), 

- projekt instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepła (oddymianie) na 

przedmiotowych klatkach schodowych, 



 

- projekt instalacji hydrantowej. 

3.  Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 

osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi 

ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I 

Maksymalna liczba osób mogących przebywać na poszczególnych kondygnacjach: 

- poziom -1 – piwnica – ok. 290 osób, 

- poziom 0 – parter – 100 osób, 

- poziom +1 – I piętro – 250 osób, 

- poziom +2 – II piętro – 250 osób, 

- poziom +3 – III piętro – 160 osób. 

Najwięcej osób przewiduje się w pomieszczeniu szatni na poziomie piwnicy – ok. 290 osób. 

4.  Podział na strefy pożarowe i dymowe 

Projektowane jest wydzielenie pożarowe i oddymianie istniejących klatek schodowych. 

4.1  Klatka schodowa K1 

4.1.1  Wydzielenie pożarowe 

W istniejących niezamkniętych otworach w ścianach ograniczających przestrzeń klatki 

schodowej zamontować drzwi i zestawy aluminiowo - szklane o odporności ogniowej El 60 (drzwi 

ElS 30 z samozamykaczami, na kondygnacji piwnic: od strony szatni drzwiami o odporności 

ogniowej ElS 60). Lokalizacja i parametry zgodnie z częścią rysunkową.  

Dodatkowo należy wymienić istniejące drzwi wychodzące na klatkę schodową na drzwi o odporności 
ElS 30 z samozamykaczem zgodnie z częścią rysunkową. Uszczelnienia montażowe wykonać pianką 
przeciwpożarową. 

 4.1.2  Oddymianie 

Obliczenia zgodnie z normą PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje 
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła: 

Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: 32,17 m2
 

Wymagana minimalna powierzchnia czynna okna oddymiającego: Acz = 32,17x5%=1,61 m2
 

(budynek średniowysoki, H=ok. 14 m) 

Przyjmuje się aerodynamiczny współczynnik przepływu cv=0,57



 

 

Minimalna powierzchnia geometryczna Ag=Ac/Cv=1,61/0,57=2,82 m2  

Przyjęto okno oddymiające o wymiarach 2,02x1,40 m (Ag = 2,83 m2
)  

Minimalna powierzchnia otworu napowietrzającego: 2,83 x 130% = 3,68 m2
  

Projektowany otwór napowietrzający - drzwi Dz1 165x223 cm - powierzchnia 1,65 x 2,23 = 

3,68 m2 ≥3,68 m2 -wymóg spełniony.  

Instalacja oddymiania realizuje automatyczne otwieranie okien oddymiających na 3. piętrze 

i drzwi napowietrzających na spoczniku między poziomem piwnicy i parteru poprzez centralę 

oddymiania po wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujki dymu posadowione na suficie 

poszczególnych kondygnacji lub po wciśnięciu ręcznego przycisku oddymiania.  

Napowietrzanie realizowane po uruchomieniu przycisków przewietrzania zintegrowanych z 

przyciskami oddymiania.  

Wyzwalanie oddymiania realizowane ręcznie (po wciśnięciu przycisku alarmowego) lub 

automatycznie (czujki dymu wyzwalające oddymianie).  

4.2 Klatka schodowa K2  

4.2.1 Wydzielenie pożarowe  

W istniejących niezamkniętych otworach w ścianach ograniczających przestrzeń klatki 

schodowej zamontować drzwi i zestawy aluminiowo - szklane o odporności ogniowej El 60 (drzwi 

ElS 30 z samozamykaczami, na kondygnacji piwnic: od strony szatni drzwiami o odporności 

ogniowej ElS 60). Lokalizacja i parametry zgodnie z częścią rysunkową.  

Dodatkowo należy wymienić istniejące drzwi wychodzące na klatkę schodową na drzwi o 

odporności ElS 30 z samozamykaczem zgodnie z częścią rysunkową. Uszczelnienia montażowe 

wykonać pianką przeciwpożarową. Należy wymienić istniejący wyłaz na strych na klapę o 

odporności pożarowej El 30.  

4.2.2 Oddymianie  

Obliczenia zgodnie z normą PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków 

Instalacje  

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła:  

Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: 31,36 m2  

Wymagana minimalna powierzchnia czynna okna oddymiającego:Ag=Acz= 31,36x5%=1,57 m
2
  

(budynek średniowysoki, H=ok. 14 m)  

Przyjmuje się aerodynamiczny współczynnik przepływu cv=0,57  

Minimalna powierzchnia geometryczna Ag=Ac/cv=1,61/0,57=2,82 m2  

Przyjęto okno oddymiające o wymiarach 2,02x1,40 m (Ag = 2,83 m2)  

Minimalna powierzchnia otworu napowietrzającego: 2,83 x 130% = 3,68 m2



 

 

Projektowany otwór napowietrzający - drzwi Dz1 165x223 cm - powierzchnia 1,65 x 2,23 

= 3,68 m2 ≥ 3,68 - wymóg spełniony. 

Instalacja oddymiania realizuje automatyczne otwieranie okien oddymiających na 3. 

piętrze i drzwi napowietrzających na spoczniku między poziomem piwnicy i parteru poprzez 

centralę oddymiania po wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujki dymu posadowione na 

suficie poszczególnych kondygnacji lub po wciśnięciu ręcznego przycisku oddymiania. 

Napowietrzanie realizowane po uruchomieniu przycisków przewietrzania 

zintegrowanych z przyciskami oddymiania. 

Wyzwalanie oddymiania realizowane ręcznie (po wciśnięciu przycisku alarmowego) lub 

automatycznie (czujki dymu wyzwalające oddymianie). 

5.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 
sposób 

Obiekt ma zapewnioną możliwość ewakuacji na zewnątrz poprzez obudowane klatki 

schodowe posiadające po 1 wyjściu ewakuacyjnym. Klatki zamykane na kondygnacji piwnic: 

od strony szatni drzwiami o odporności ogniowej ElS 60, od strony pomieszczeń 

gospodarczych drzwiami o odporności ogniowej EIS 30. Na pozostałych kondygnacjach klatki 

zamykane drzwiami o odporności ogniowej ElS 30. Szerokość drzwi stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z budynku - 2x 165 cm. 

Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń na piętrach, z których wyjścia prowadzą 

bezpośrednio na klatki schodowe, przeznaczone dla nie więcej niż 50 osób. Szerokości tych 

wyjść 90 i 180 cm. 

Dwa wyjścia ewakuacyjne z szatni na poziomie piwnicy (przeznaczonej dla łącznej liczby 

osób - ok. 290) drzwiami dwuskrzydłowymi o łącznej szerokości 120 cm (główne skrzydło 90 

cm). Drzwi ze skrzydłami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia. 

Drzwi ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych prowadzące z korytarzy na klatki 

schodowe dostosowane do liczby ewakuowanych osób na poszczególnych kondygnacjach. 

Szerokość drzwi w świetle ościeżnic na parterze i 3. piętrze -130 cm. Szerokość drzwi w świetle 

ościeżnic na 1. i 2. piętrze- 180 cm. 

Parametry klatek schodowych: 

- najmniejsza szerokość biegu (w świetle ściany i poręczy) -158 cm, 

-najmniejsza szerokość spocznika (w świetle ściany i poręczy) - 202 cm, 

- biegi i spoczniki schodów wykonane z materiałów niepalnych o klasie odporności 

ogniowej co najmniej R 60, 

-szerokość drzwi wyjściowych - 2x 165 cm. 

Drzwi o wymaganej odporności ogniowej z samozamykaczami. 
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6. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Projektuje się wyposażenie budynku w instalację elektryczną sterującą automatycznym 

otwieraniem się okien oddymiających w przypadku wystąpienia pożaru. Szczegóły w projekcie 

branży elektrycznej. 

Przejścia i przepusty przechodzące przez elementy o wymaganej odporności ogniowej, 

wydzielające klatki schodowe o odporności ogniowej EI 60. 

7. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu 

Przewidziano wyposażenie budynku w hydranty DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30 

m w liczbie po 2 na każdą kondygnację (lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową). Hydranty swoim 

zasięgiem obejmą całe powierzchnie kondygnacji. Wydajność pojedynczego hydrantu 

wewnętrznego – 1dm 3 /s. 

_________________________ 

Uwagi końcowe 

Zgodnie z Ustawą prawo budowlane, przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny być 

wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz 

posiadać odpowiednie obowiązujące atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne 

oraz zgodność z Polskimi Normami. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnić 

sporządzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Dane ogólne.  

 

Temat: Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły                            

w Krasnymstawie do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie spełnienia 

wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klatek schodowych 

stanowiących drogi ewakuacyjne. 

Adres: ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw 

Inwestor:     I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie 

2. Stan istniejący. 

Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową wykonaną z rur stalowych i wyposażonej                  

w podtynkowe hydranty p.poż. lokalizowane na klatkach schodowych. 

3. Zakres opracowania. 

 Opracowanie obejmuje wykonanie 8 nowych hydrantów pożarowych lokalizowanych poza 

obrębem wydzielanych klatek schodowych z wykonaniem 2 nowych pionów zasilających 

projektowane hydranty. Piony włączone zostaną do istniejącego poziomu stalowego biegnącego 

pod stropem poziomu -1. 

4. Instalacja hydrantowa 

Istniejące hydranty pożarowe w obrębie klatki schodowej pozostają bez zmian.  

W celu zasilenia nowoprojektowanych hydrantów zaprojektowano dwa piony zasilające, które 

zostaną wpięte do istniejącego rurociągu stalowego wody zimne biegnącego po wierzchu ściany  

w poziomie piwnicy.   

W celu podłączania nowych pionów hydrantowych na istniejącym poziomie stalowym  należy 

wstawić stalowe trójniki DN50.  

Instalację hydrantową projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint za 

pomocą kształtek z żeliwa ciągliwego wg PN-74/H74200. Instalacja prowadzona po wierzchu 

ściany. 

Nową instalację wyposażyć w hydranty wewnętrzne DN 25 mm z miejscem na gaśnicę. 

 

1.  Hydrant wewnętrzny natynkowy z miejscem na gaśnice pod spodem DN 25 z wężem 

półsztywnym L=30 m (szafka biała) – 8 szt. 

5. Izolacje instalacji wodnej 

Nie przewiduje się izolowania termicznego instalacji wodociągowej hydrantowej w celu 

zabezpieczenia przed wykraplaniem się na ich powierzchni pary wodnej. 
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6. Przejścia przez przegrody o określonej odporności ogniowej. 

Przejścia przewodów instalacji przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako 

przejście p.poż. pamiętają o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ścian czy stropu.. 

7. Wykonawstwo, odbiory i próby 

W zakresie wykonawstwa i odbioru robot obowiązują  Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych  zeszyt 7 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 

2003 .Instalacja wody zimnej i ciepłej przed oddaniem do użytku należy przepłukać, poddać 

próbie ciśnieniowej oraz dezynfekcji. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, 

instalacja ( lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą.  

Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 

punktach poboru wody. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować  w wysokości półtora 

krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić 

zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 - Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7.  

 

Próbę uważa się za zadawalającą o ile ciśnienie nie wykazuje spadku ciśnienia w czasie 30 

minut. Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji 

przewidziane w Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  zeszyt 7 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz poradnik producenta np. 

systemu rur wielowarstwowych.  

8. Uwagi. 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690 

Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa                  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

- Aktualnie obowiązującymi normami i przepisami 

- Wymaganiami producentów materiałów i urządzeń 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  zeszyt 7 Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003 

 

 


