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Instalacja wodociàgowa przeciwpo˝arowa - 2

Woda poborowa
Hydranty wewn´trzne wykorzystywane sà g∏ównie do gaszenia po˝arów b´dàcych w zarodku lub w pierwszej fazie rozwoju. Umo˝liwiajà jednej osobie bardzo efektywne zwalczanie po˝aru dzi´ki
natychmiastowemu dost´powi do ciàg∏ego zaopatrzenia w wod´.
PN-B-02865:1997
„Ochrona
przeciwpo˝arowa budynków. Przeciwpo˝arowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociàgowa przeciwpo˝arowa“ okreÊla definicj´ hydrantu
wewn´trznego jako zespó∏ obudowany, sk∏adajàcy si´ z zaworu hydrantowego, w´˝a po˝arniczego
i pràdownicy wodnej, zasilanej bezpoÊrednio z instalacji przeciwpo˝arowej. Natomiast zawór hydrantowy
okreÊla ona jako zawór zaporowy
umieszczony na instalacji wodociàgowej przeciwpo˝arowej, wyposa˝ony w nasad´ po˝arniczà umo˝liwiajàcà pod∏àczenia w´˝y po˝arniczych.
Rozró˝nia si´

Zawór hydrantowy jest kàtowym zaworem zaporowym o Êrednicy nominalnej 50 mm i nakr´conà na koƒcu
wylotowà nasada po˝arniczà 52. Istniejà dwa typy zaworów: prosty i skoÊny. W zaworze prostym króciec wylotowy ustawiony jest pod kàtem 90O
do osi zaworu, a w zaworze skoÊnym
pod kàtem 60O.
Norma ustala nast´pujàcà wartoÊç wydajnoÊci nominalnej hydrantów wewn´trznych i zaworów hydrantowych przy ciÊnieniu nominalnym 0,2 MPa:
● hydranty wewn´trzne 52 - 2,5 dm3/s,
● hydranty wewn´trzne 25 - 1,0 dm3/s,
● zawór hydrantowy - 2,5 dm3/s.

trzy rodzaje punktów

Gdzie instalowaç

poboru wody do celów przeciwpo˝arowych:
● hydrant wewn´trzny 52,
● hydrant wewn´trzny 25,
● zawór hydrantowy 52 bez wyposa˝enia, umieszczony na suchym pionie
wg PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpo˝arowa budynków. Suche piony(1) lub na pionie nawodnionym w budynkach wysokich i wysokoÊciowych.
Hydrant wewn´trzny 52 sk∏ada si´
z zaworu hydrantowego 52, jednego
lub dwóch odcinków w´˝a po˝arniczego 52 i pràdownicy wodnej o Êrednicy pyszczka 12 mm oraz szafy
z drzwiczkami. U˝ycie hydrantu 52
wymaga rozwini´cia na ca∏à d∏ugoÊç
odcinka w´˝a po˝arniczego. Hydrant
wewn´trzny 25 sk∏ada si´ z b´bna,
na którym nawini´ty jest wà˝ elastyczny o sta∏ym przekroju z pràdownicà wodnà. Praca hydrantem 25
mo˝liwa jest przy niepe∏nym rozwini´ciu w´˝a po˝arniczego z b´bna.

Norma wskazuje rodzaje budynków
lub ich cz´Êci, w których instaluje si´
hydranty wewn´trzne i zawory hydrantowe, które nie b´dà w niniejszym artykule omawiane. Hydranty
wewn´trzne i zawory hydrantowe powinny byç tak rozmieszczone, aby
w ich zasi´gu znajdowa∏o si´ ka˝de
miejsce budynku lub jego cz´Êci. Zasi´g hydrantu wewn´trznego powinien byç nast´pujàcy:
● dla hydrantów wewn´trznych i zaworów hydrantowych 52:
● 30 m, z zastosowaniem jednego odcinka w´˝a o d∏ugoÊci 20 m,
● 50 m, z zastosowaniem dwóch odcinków w´˝y o d∏ugoÊci po 20 m ka˝dy,
● dla hydrantu wewn´trznego 25:
● 25 m, z zastosowaniem jednego odcinka w´˝a o d∏ugoÊci 15 m,
● 40 m, z zastosowaniem dwóch odcinków w´˝a o d∏ugoÊci po 15 m ka˝dy.
Aby efektywnie i szybko podjàç akcj´ gaÊniczà, sytuowanie hydrantów
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wewn´trznych i zaworów hydrantowych musi byç przez projektanta instalacji dobrze przemyÊlane. Hydranty
wewn´trzne i zawory hydrantowe
umieszcza si´ w miejscach ∏atwo dost´pnych (mo˝liwie przy drogach komunikacji ogólnej), a w szczególnoÊci:
● przy wyjÊciach i przy ka˝dej z klatek
schodowych,
● w przejÊciach i na korytarzach,
● przy wejÊciach na poddasza nieu˝ytkowe oraz przy wejÊciach na poddasza,
których konstrukcja dachowa wykonana jest z materia∏ów palnych,
● w pomieszczeniach produkcyjnych
i magazynowych, zagro˝onych wybuchem, przy wyjÊciach na zewnàtrz lub
przy wyjÊciach ewakuacyjnych.
Je˝eli zasi´g hydrantów rozmieszczonych wed∏ug podanych wy˝ej zasad nie zapewnia skutecznej ochrony
ca∏ego pomieszczenia, to dopuszcza
si´ sytuowanie hydrantów wewn´trznych równie˝ na lub przy Êcianach
i na lub przy s∏upach.
Nale˝y dodaç, ˝e instalacje hydrantów wewn´trznych takie jak: hydranty wewn´trzne, pràdownice hydrantowe, zawory hydrantowe i przystawki pianowe do hydrantów, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobów s∏u˝àcych do ochrony przeciwpo˝arowej, które mogà byç wprowadzone do obrotu i stosowania wy∏àcznie na podstawie certyfikatu
zgodnoÊci(2), mogà byç wprowadzane
do obrotu i stosowania wy∏àcznie na
podstawie certyfikatu zgodnoÊci
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach
i certyfikacji(3), wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpo˝arowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k. Otwocka.
Tomasz Sawicki
(1)

Errata: KNN 5/95, lp. 37.
(2)
Dz. U. Nr 55, poz. 362.
(3)
Dz. U. Nr 55, poz. 250 ze zm.
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