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1 Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego standardu są wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, instalowania
i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) – instalacji zraszaczowych, służących
do gaszenia we wczesnym stadium pożaru auto/transformatorów olejowych sieciowych, dławików
kompensacyjnych oraz przesuwników fazowych o ile są wyposażone w taką instalację.
Zastosowanie urządzeń zraszaczowych jw. ma na celu:

ograniczenie zakresu uszkodzeń auto/transformatorów / dławików kompensacyjnych / przesuwników
fazowych,

redukcję czasu i kosztów naprawy auto/transformatorów / dławików kompensacyjnych / przesuwników
fazowych,

minimalizację ryzyk związanych z niedostarczeniem energii.

2 Powołane Akty Prawne, normy i specyfikacje techniczne PSE S.A.
1. Specyfikację należy stosować przy projektowaniu i budowie nowych stacji, przy przebudowie
i modernizacji istniejących Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW).
2. Specyfikacja jest elementem zbioru standardowych specyfikacji funkcjonalnych PSE S.A.
3. SUGW powinno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z:
a. niniejszą Specyfikacją,
b. aktualnymi normami:
i. w przypadku powołań datowanych zastosowanie ma tylko przywołana edycja,
ii. w przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie powołanej publikacji
(łącznie ze zmianami),
c. aktualnymi Standardowymi Specyfikacjami Technicznymi i Funkcjonalnymi obowiązującymi
w PSE S.A.,
d. obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi SUGW.
4. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania specyfikacji są ostrzejsze aniżeli wymagania wynikające z
przytoczonych przepisów i norm, to należy stosować się do wymagań niniejszej specyfikacji.
TABLICA nr 1. Wykaz podstawowych dokumentów
Stałe urządzenia gaśnicze - Automatyczne urządzenia
[1]
PN-EN 12845
tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie i konserwacja
Fixed firefighting systems. Water spray systems.
[2]
CEN/TS 14816:2008
Design and installation
Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen - Planung und
[3]
VdS 2109:2018-01
Einbau
Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalowanie, wersja
[4]
VdS CEA 4001:2018-01
w języku polskim
[5]
DIN 2460
Stahlrohre und Formstücke für Wasserleitungen
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich
[6]
PN-EN 545
złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań
PN-EN 10216 (seria
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki
[7]
norm)
techniczne dostawy
Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania [8]
PN-EN 10255
Warunki techniczne dostawy
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
[9]
PN-EN 12201-2
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu
[10] PN-EN 61936-1
wyższym od 1 kV - Część 1: Postanowienia ogólne
[11] PN-M-51038
Sprzęt pożarniczy – Nasady
[12] Specyfikacja PSE S.A.
Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć
Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część
[13] Specyfikacja PSE S.A.
architektoniczno – konstrukcyjna i instalacyjna
Specyfikacja techniczna „Wymagania techniczne PSE S.A.
[14] Specyfikacja PSE S.A.
dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych
i stalowych ocynkowanych” lub aktualny odpowiednik
[15] Specyfikacja PSE S.A.
Standard list sygnałów stacji elektroenergetycznej.
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[16]

[17]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 wraz z późn. zmian.)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 wraz z późn.
zmian.)

3 Definicje
W niniejszym standardzie mają zastosowanie definicje podane w Tablicy nr 2 oraz pozostałe definicje
podane w [1] oraz [2].
Tablica nr 2. Wykaz zastosowanych definicji
LP.

Termin

Definicja

1.

Urządzenie zraszaczowe
gaśnicze

Urządzenie
przeznaczone
do
gaszenia
przestrzeni
i/lub urządzeń, w przypadku których może dojść do szybkiego
rozwoju pożaru

2.

Zraszacz

Dysza wodna przyłączona do przewodu rurowego urządzenia
zraszaczowego, przeznaczona do podawania wody na gaszoną
powierzchnię lub powierzchnię chronioną przed oddziaływaniem
ognia

3.

Pompa pożarowa

Pompa lub zespół pomp zapewniające wymagane ciśnienie
i natężenie przepływu wody do gaszenia chronionej przestrzeni
i/lub urządzeń

Przewód pomiarowy

Urządzenie
do
pomiarów
wodnych,
składające
się
z przepływomierza,
odcinków
stabilizujących,
zaworów
regulacyjnych i ciśnieniomierzy, służące do sprawdzenia
parametrów przepływu

Zawór wzbudzający

Automatyczny zawór sterujący podawaniem wody, uruchamiany
za pomocą środków pomocniczych w celu podania wody
do otwartej sieci zraszaczowej. Pomocnicze środki uruchamiania
zaworu wzbudzającego mogą być mechaniczne, elektryczne,
pneumatyczne, ręczne lub ich kombinacją

Pneumatyczna linia
wzbudzająca

Detekcyjna i uruchamiająca urządzenie zraszaczowe sieć
przewodów rurowych, wypełniona powietrzem lub gazem
obojętnym, przyłączona do zaworu wzbudzającego. Na sieci tej
są zainstalowane
urządzenia zamykające z elementami
termoczułymi (najczęściej są to tryskacze, zwane także
tryskaczami pilotowymi), które gdy zostaną poddane działaniu
źródła ciepła otwierają się upuszczając powietrze lub gaz
obojętny z detekcyjnej sieci przewodów rurowych, powodując
przez to zadziałanie zaworu wzbudzającego i przepływ wody
do instalacji zraszaczowej

Sieć przewodów rurowych
typu „klatka zraszaczowa”
(zwana w dalszej treści
niniejszego standardu
„klatką zraszaczową”)

Układ przewodów
rurowych z zainstalowanymi na nich
zraszaczami, zapewniający zraszanie wodą z wymaganą
intensywnością całej powierzchni auto/transformatora / dławika /
przesuwnika a także powierzchni pod i wokół nich. Typowy układ
sieci rurociągów typu “klatka zraszaczowa” obejmuje co najmniej
dwa przewody rurowe poziome - pierścieniowe (górny i dolny)
ze zraszaczami, zamontowane wokół auto/transformatora /
dławika kompensacyjnego / przesuwnika połączone ze sobą
przewodami rurowymi pionowymi.

Sekcja zraszaczowa

Zespół składający się z zaworu wzbudzającego, przyłączonego
do wylotu zaworu wzbudzającego przewodu doprowadzającego
wodę do klatki zraszaczowej (łącznie z klatką zraszaczową)
oraz pneumatycznej linii wzbudzającej

4.

5.

6.

7.

8.
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LP.

Termin

Definicja

9.

Minimalny czas działania

Minimalny czas zasilania urządzenia zraszaczowego wodą,
w sekundach przy zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia
i natężenia przepływu

10.

Intensywność zraszania

Obliczeniowa wymagana ilość wody przypadająca na jednostkę
czasu i powierzchnię, w milimetrach na minutę

11.

Pompa uzupełniająca
(Pompa Jockey)

Mały, automatyczny zestaw pompowy stosowany do uzupełnienia
drobnego ubytku wody i utrzymania stałego ciśnienia
systemowego
(stałego
ciśnienia
na
wlocie
zaworu
wzbudzającego)

W niniejszym standardzie, tam gdzie została powołana norma [1] i jest mowa o: urządzeniu tryskaczowym,
tryskaczu, stanowisku zaworu kontrolno-alarmowego (zaworze kontrolno-alarmowym), sekcji tryskaczowej
należy rozumieć odpowiednio: urządzenie zraszaczowe, zraszacz, stanowisko zaworu wzbudzającego
(zawór wzbudzający), sekcja zraszaczowa.

4 Dokumentacja urządzenia zraszaczowego
Dokumentacja urządzenia zraszaczowego powinna spełniać wymagania [1] rozdział 4, w zakresie,
w którym podane tam wymagania mają zastosowanie do urządzenia zraszaczowego oraz zawierać
dodatkowo niezbędne informacje (dane i rysunki, w tym aksonometrię) dotyczące pneumatycznej linii
wzbudzającej.
Dokumentacja urządzenia zraszaczowego powinna być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych w trybie rozporządzenia [16].

5 Warunki środowiskowe
Wymagania środowiskowe zgodnie z obowiązującą standardową specyfikacją funkcjonalną [12]
„Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”.

6 Budowa SUGW - Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych
Na rysunku 1 poniżej przedstawiono poglądowo typowy układ urządzenia zraszaczowego służącego do
ochrony auto/transformatora olejowego / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego.
Tablica nr 2. Oznaczenia zastosowane na Rysunku nr 1.

1

2
2a

Zespół zbiorników zapasu wody z osprzętem
(tj. z zaworami automatycznego zasilania wodą lub
poprzez ręczne otwarcie/zamknięcie zaworów
zasilania
wodą,
wodowskazami, przelewami,
spustem wody, innymi niezbędnymi elementami),
zasilany z sieci wodociągowej
Przewody rurowe ssawne zespołu pomp pożarowych
(przewody prowadzone oddzielnie)
Przewód rurowy ssawny pompy uzupełniającej
(pompy Jockey)

14

Łącznik
ciśnieniowy monitorowania
ciśnienia
w pneumatycznej linii wzbudzającej, uruchamiający
zespół sprężarek powietrza

15

Zespół sprężarek powietrza

3

Zespół pomp pożarowych

16

4

Pompa uzupełniająca (pompa Jockey)

17

5
6
7
8
8a

9

Zbiornik wody z osprzętem, zasilający pompę
uzupełniającą (pompę Jockey), zasilany z sieci
wodociągowej
Zawór
regulacji
przepływu
na
przewodzie
pomiarowym zespołu pomp pożarowych
Przewód pomiarowy zespołu pomp pożarowych
Przewód rurowy tłoczny zespołu pomp pożarowych
Przewód rurowy tłoczny pompy uzupełniającej
(pompy Jockey)
Zespół łączników ciśnieniowych służących do
uruchamiania pompy uzupełniającej (pompy Jockey)

18
19
20
21

22

Przewody rurowe klatki zraszaczowej ze zraszaczami
(do ochrony powierzchni wokół auto/transformatora /
dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego)
Przewody rurowe pneumatycznej linii wzbudzającej
z tryskaczami pilotowymi
Chroniony auto/transformator olejowy
kompensacyjny / przesuwnik fazowy

/

dławik

Przewody rurowe kołnierzowe / gwintowane klatki
zraszaczowej ze zraszaczami
Przewody rurowe pionowe klatki zraszaczowej
Punkt czerpalny - swobodne bezciśnieniowe punkty
poboru wody dla Państwowej Straży Pożarnej
w postaci przepływowych hydrantów
Urządzenie próbne (testowe) - zespół przewodów
p.poż. w pompowni z opomiarowaniem/armaturą,
służący do sprawdzenia poprawności zadziałania
układu pożarowego 1 raz w tygodniu
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Rozdzielnia pomp pożarowych (szafa sterownicza
pomp pożarowych)
Zespół
łączników
ciśnieniowych
służących
do uruchamiania zespołu pomp pożarowych

23

Przewód rurowy ssawny kołnierzowy

24

Zawór zwrotny oraz zasuwa kołnierzowa (w studni)

12

Stanowisko zaworu wzbudzającego

___

13

Przewód rurowy zasilania klatki zraszaczowej

____

10
11

Linia elektryczna służąca do przesłania sygnału
z łączników ciśnieniowych do rozdzielni pomp
pożarowych (szafy sterowniczej pomp pożarowych)
Linia elektryczna służąca do uruchomienia przez
rozdzielnię pomp pożarowych (szafę sterowniczą
pomp pożarowych) odpowiedniego urządzenia
(zespołu pomp pożarowych, pompy uzupełniającej
Jockey, zespołu sprężarek)

Rysunek 1 Typowy układ urządzenia zraszaczowego służącego do ochrony auto/transformatora
olejowego / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego.
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7 Standardowa koncepcja ochrony auto/transformatorów olejowych,
dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych
Stałe wodne urządzenie gaśnicze musi być zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby zapewnić
skuteczną ochronę auto/transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego
wyposażonego w wolnostojące baterie radiatorów i panele akustyczne.

7.1 Rozmieszczenie rurociągów ze zraszaczami
Typowy układ sieci rurociągów (klatki zraszaczowej) z zainstalowanymi zraszaczami, służący do ochrony
auto/transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego obejmuje dwa przewody rurowe
pierścieniowe (górny i dolny), połączone ze sobą przewodami pionowymi. Jeżeli nie jest możliwe pełne
zraszanie pokrywy przedmiotowych urządzeń, to należy instalować dodatkowy przewód rurowy
pierścieniowy ze zraszaczami.

7.2 Rozmieszczenie zraszaczy
Układ rozmieszczenia zraszaczy na rurociągach powinien zapewnić równomierne pokrycie wodą całej
powierzchni auto/transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego, w tym pokrywy,
przepustów, izolatorów, konserwatora (zbiornika wyrównawczego), chłodnicy oleju, użebrowania
chłodzącego oraz powierzchni pod i wokół jednostki. Przy rozmieszczaniu zraszaczy, szczególną uwagę
należy zwrócić na izolatory i konserwator (zbiornik wyrównawczy). Jeżeli izolator jest wypełniony olejem
do samego wierzchołka, to wierzchołek powinien być także chroniony.
Należy uwzględnić możliwy negatywny wpływ wiatru na skuteczność zraszania przez zraszacze
auto/transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego na otwartej przestrzeni.
Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować środki budowlane (osłony, ściany) lub inne środki1,
mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu wiatru.

7.3 Uziemienie i minimalna odległość przewodów rurowych klatki zraszaczowej
od elementów auto/transformatorów / dławików kompensacyjnych / przesuwników
fazowych będących pod napięciem.
Przewody rurowe klatki zraszaczowej wraz z elementami podporowymi powinny być uziemione
i podłączone do siatki uziemiającej stację.
Minimalna odległość przewodów rurowych klatki zraszaczowej od elementów auto/transformatora / dławika
kompensacyjnego / przesuwnika fazowego będących pod napięciem powinna być zgodna z [17].

7.4 Podstawowe parametry urządzenia zraszaczowego
Tablica nr 3. Podstawowe parametry urządzenia zraszaczowego
Cel ochrony: Gaszenie transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego
Intensywność zraszania
15 mm/min w przypadku gładkich powierzchni
auto/transformatora / dławika kompensacyjnego /
przesuwnika fazowego oraz 30 mm/min
w przypadku
innych
powierzchni
(np. powierzchni użebrowanych urządzeń
służących do chłodzenia jednostki)
Odległość między zraszaczami*
maks. 1,5 m
Czas działania urządzenia zraszaczowego
min. 5 minut z możliwością powtórzenia akcji
zraszaczowej
* Odległość mierzona w pionie i w poziomie między sąsiednimi zraszaczami.

1

Należy rozważyć zastosowanie zraszaczy typu “High Velocity” (zraszaczy o dużej prędkości i energii kinetycznej strumienia
rozproszonej wody, charakteryzujących się większą długością rzutu strumienia rozproszonej wody). Dotyczy to zwłaszcza
przypadku, gdy możliwe jest negatywne oddziaływanie wiatru i/lub zachowana powinna być znaczna odległość zraszaczy
od elementów będących pod napięciem elektrycznym. Zraszacze te są zalecane także do gaszenia cieczy palnych o wyższej
temperaturze zapłonu (powyżej 60 oC).
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7.5 Oddzielenia przeciwpożarowe oraz jednoczesne gaszenie auto/transformatorów,
dławików kompensacyjnych oraz przesuwników fazowych
W przypadku, gdy auto/transformatory, dławiki kompensacyjne i przesuwniki fazowe nie są oddzielone
od siebie pasem wolnej przestrzeni o szerokości co najmniej 5 m lub ścianą oddzielenia
przeciwpożarowego o odporności ogniowej co najmniej 90 minut, to powinny być gaszone jednocześnie.

8 Uruchomienie (wyzwolenie) urządzenia zraszaczowego
Uruchomienie (wyzwolenie) urządzenia zraszaczowego powinno następować automatycznie i powinno być
realizowane przy zastosowaniu następujących urządzeń/trybów:
 elementów wykrywania pożaru zainstalowanych w pneumatycznej linii wzbudzającej lub liniowych
czujnikach światłowodowych,
 urządzenia ochronnego Buchholza (II-stopień) wspólnie z elektrycznym wyłączeniem
auto/transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego z zabezpieczeń
różnicowoprądowych.
W trybie Uruchomienie (wyzwolenie) urządzenia zraszaczowego powinno być zrealizowane niezależnie
z każdego z dwóch wyżej wymienionych trybów/urządzeń.
Ponadto zapewniona powinna być możliwość ręcznego uruchomienia urządzenia zraszaczowego
z miejsca, gdzie jest zapewniona stała obecność odpowiednio przeszkolonego personelu
(np. Regionalnego Centrum Nadzoru lub uzgodnionego miejsca na terenie SE znajdującego się poza
obszarem chronionym).
Dla realizacji uruchomienia ręcznego lub automatycznego układ sterowania powinien być wyposażony
w wejścia dwustanowe 220 V DC o właściwościach: do poziomu 110 V DC brak działania, od poziomu
170 V DC pewne działanie.
Układ sterowania należy wyposażyć w przełącznik umożliwiający odstawienie instalacji zraszaczowej
na czas prowadzenia prac remontowych i eksploatacyjnych.
W odniesieniu do pneumatycznej linii wzbudzającej spełnione powinny być następujące wymagania:
a) Ciśnienie w pneumatycznej linii wzbudzającej powinno być zgodne z zaleceniami producenta zaworu
wzbudzającego lub zaworu bezpieczeństwa, lecz nie większe niż 6 bar.
b) Źródłem sprężonego powietrza w pneumatycznej linii wzbudzającej powinien być zestaw dwóch
sprężarek, z których jedna powinna stanowić rezerwę czynną. Zestaw sprężarek powinien utrzymywać
stałą wartość ciśnienia w pneumatycznej linii wzbudzającej. Uzupełnianie powietrza w pneumatycznej
linii wzbudzającej nie powinno powodować opóźnienia uruchomienia zaworu wzbudzającego.
Łączny czas napełnienia pneumatycznej linii wzbudzającej powietrzem powinien być < 30 min.
Spadek ciśnienia o 10% powinien być sygnalizowany do Regionalnego Centrum Nadzoru lub innego
odpowiedniego miejsca z wykorzystaniem systemu zdalnego sterowania i nadzoru (SSiN).
c) Na przewodzie zasilającym pneumatyczną linię wzbudzającą sprężonym powietrzem powinny być
zainstalowane: manometr, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, separator wody
kondensacyjnej i, jeśli jest to konieczne, reduktor ciśnienia i/lub kryza. Do wymienionej armatury
powinien być zapewniony łatwy dostęp. Należy zapewnić, aby w linii wzbudzającej nie gromadziła się
woda.
d) W najbardziej odległym miejscu pneumatycznej linii wzbudzającej powinno być zainstalowane
urządzenie próbne (testowe), zawierające odpowiednie elementy armatury, i mające przepływność
hydrauliczną
odpowiadającą
przepływności
hydraulicznej
tryskacza
zainstalowanego
w pneumatycznej linii wzbudzającej. Urządzenie próbne (testowe) powinno być dostępne bez
konieczności stosowania dodatkowych środków pomocniczych i powinno być zabezpieczone przed
przypadkowym uruchomieniem.
e) Tryskacze pilotowe powinny być tak rozmieszczone, aby skutecznie wykrywały wzrost temperatury
auto/transformatora / dławika kompensacyjnego / przesuwnika fazowego, chłodnic, przepustów,
konserwatora, przełącznika zaczepów oraz wzrost temperatury pod jednostką.
f) Pneumatyczna linia wzbudzająca nie powinna się znajdować w przestrzeni komór przełącznika
zaczepów oraz włazów do kadzi i nie powinna utrudniać otwierania szaf sterowniczych,
przyłączeniowych itp.
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g) Elementy metalowe pneumatycznej linii wzbudzającej powinny być uziemione (połączone z siatką
uziemiającą stacji elektroenergetycznej).
h) Powierzchnia dozorowa każdego elementu termoczułego (tryskacza pilotowego), zainstalowanego
w pneumatycznej linii wzbudzającej, powinna być < 9 m2.
i) Temperatura zadziałania elementów termoczułych (tryskaczy pilotowych) w pneumatycznej linii
wzbudzającej powinna być o ok. 30 oC wyższa niż maksymalna temperatura otoczenia.
j) Tryskacze zastosowane jako elementy termoczułe (tryskacze pilotowe) w pneumatycznej linii
wzbudzającej powinny być tryskaczami szybkimi (RTI < 50 m∙ s 1/2).
k) Należy zapewnić, aby czas od zadziałania elementu wykrywania pożaru (tryskacza pilotowego)
do uruchomienia (otwarcia) zaworu wzbudzającego był < 20 s. Po uruchomieniu (otwarciu) zaworu
wzbudzającego, wypływ wody ze zraszaczy powinien rozpocząć się w czasie < 40 s.

9 Wymagania dotyczące zasilania wodą urządzeń zraszaczowych
Zaleca się zastosowanie zasilania wodą składającego się:
a) ze zbiorników zapasu wody i doprowadzeń wody do pomp pożarowych – spełniających wymagania
Tablicy 4 (poniżej),
b) z pomp pożarowych - spełniających wymagania podane w rozdziałach 10 i 11 niniejszego standardu.
Tablica nr 4. Wymagania dotyczące zasilania wodą urządzeń zraszaczowych.
Zbiorniki zapasu wody
Spełnione powinny być następujące wymagania:
a) Minimalna liczba zbiorników wody do gaszenia – 2 (każdy ze zbiorników powinien zawierać
użyteczny zapas wody wynikający z przyjętej intensywności zraszania, powierzchni chronionej
oraz czasu działania urządzenia zraszaczowego, lecz nie mniej niż 50 m 3 objętości użytkowej).
b) Zbiorniki powinny być ze sobą połączone za pomocą przewodu rurowego z zaworem odcinającym
(zabezpieczonym w pozycji roboczej otwarcia) o średnicy odpowiedniej do wymaganego natężenia
przepływu.
c) Woda powinna być wolna od zanieczyszczeń w postaci włókien lub innych zawiesistych materiałów,
które mogą następnie gromadzić się w przewodach rurowych i nie powinna oddziaływać agresywnie
na ścianki zbiorników.
d) Temperatura wody w zbiornikach nie powinna być niższa niż 4oC i nie wyższa niż 40oC.
e) Poziomy zwierciadła wody zbiorników p.poż należy monitorować, a ich niewłaściwe poziomy
napełnienia powinny być sygnalizowane i przekazywane do systemu nadzoru (np. RCN).
f)

Elementy metalowe zbiorników (np. włazy, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje wsporcze, schody, drzwi,
kratki wentylacyjne, kominki włazowe na zbiorniki p.poż. powinny być uziemione (połączone z siatką
uziemiającą stacji elektroenergetycznej).

g) Posadowienie zbiorników wody - wg specyfikacji technicznej PSE-SF.BS/2005. V.1
„Standardowe wymagania budowlane dla obiektów stacyjnych należących do PSE S.A.”, dostępnej
na oficjalnej stronie internetowej PSE S.A. w zakładce „Dokumenty” „Standardowe wymagania
budowlane dla obiektów stacyjnych należących do PSE S.A.”.
Pozostałe wymagania dotyczące zbiorników wody i ich wyposażenia – odpowiednio wg [3]2 rozdział
8.3. oraz Specyfikacji PSE S.A. [13] (w zakresie, w którym Specyfikacja ta nie jest sprzeczna
z wymaganiami zawartymi w [1] oraz [3]).
Postanowienie uzupełniające:
Urządzenie zraszaczowe powinno mieć możliwość zasilenia wodą przez straż pożarną.
Przewód doprowadzający wodę do urządzenia zraszaczowego powinien mieć średnicę
DN 1003. Na wlocie przewodu powinny być zainstalowane co najmniej dwie nasady pożarnicze wielkości
75 wg normy [11]. Przewód jw. powinien mieć możliwość odwodnienia (np. poprzez samozamykający się
zawór odwadniający). W celu zapobieżenia poborowi wody z urządzenia zraszaczowego, na przewodzie
doprowadzającym jw. powinien być zainstalowany zawór zwrotny. Ponadto w celu umożliwienia
2

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 8.3.

3

Dopuszcza się zastosowanie przewodu DN 150, doprowadzającego wodę do urządzenia zraszaczowego.
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konserwacji/przeglądu zaworu zwrotnego, związanego z koniecznością jego demontażu, na przewodzie
należy zainstalować zawór odcinający.
Doprowadzenie wody ze zbiorników zapasu wody do pomp pożarowych
Spełnione powinno być następujące wymaganie:
Doprowadzenie wody ze zbiorników zapasu do pomp pożarowych powinno następować dwoma
oddzielnymi przewodami rurowymi.

10 Wymagania dotyczące układu, napędu oraz warunków ssania
i tłoczenia pomp pożarowych
Tablica nr 5. Wymagania dotyczące układu, napędu oraz warunków ssania i tłoczenia pomp
pożarowych.
Pompy pożarowe
Lp.
Nazwa podzespołu i/lub jego cechy Wymagania wg lub opis wymagania
techniczno-użytkowe
norma [1], rozdziały: 10.1 i 10.2
Postanowienia uzupełniające:
1) Zaleca
się
zastosowanie
układu
wielopompowego z pompą rezerwową
(rezerwa czynna).
2) Zaleca się naprzemienną pracę układu
wielopompowego, uwzględniającą pracę
Charakterystyka wydajnościowa pomp
pompy rezerwowej, w celu równomiernej
pożarowych, wymagane cechy układu
eksploatacji całego dobranego zestawu
wielopompowego (jeżeli zostanie
pompowego.
1
zastosowany), napędu i sprzęgła pomp,
3) Dopuszcza się zastosowanie pomp tylko
możliwości wykonywania przeglądów
z napędem elektrycznym pod warunkiem
i konserwacji pomp, mocowania rurociągów
zapewnienia odpowiedniej niezawodności
ssawnych i tłocznych pomp
zasilania energią elektryczną, także
w przypadku pożaru.
4) Układ
pomp
pożarowych
należy
zabezpieczyć
przed
suchobiegiem.
Pozostałe
wymagania / zalecenia
dotyczące zasilania elektrycznego pomp
wg rozdz. 11 niniejszego standardu.

2

Wymagania dotyczące warunków ssania i tłoczenia pomp pożarowych
Nazwa podzespołu i/lub jego cechy Wymagania wg lub opis wymagania
techniczno-użytkowe
Norma [1], rozdział 10.5
Zawory i osprzęt pomp pożarowych
Wymagania ogólne dotyczące pomp
Norma [1], rozdział 10.6.1
pożarowych
Norma [1], rozdział 10.6.2
Postanowienia uzupełniające :
Zaleca się, aby praca pomp pożarowych
odbywała się z napływem.

3

Przewód ssawny/przewody ssawne pomp
pożarowych

Lp.
1

Przewody rurowe ssawne pomp powinny
być ze sobą połączone za pomocą przewodu
rurowego
z
zaworem
odcinającym
(zabezpieczonym w pozycji roboczej
otwarcia); średnica przewodu i zaworu
odcinającego powinna być odpowiednia
do wymaganego natężenia przepływu.
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Układ pomiarowy powinien składać się
z przepływomierza, manometru i odcinka
pomiarowego z zainstalowaną przepustnicą.
Przewody układu pomiarowego powinny być
wykonane z rur stalowych ocynkowanych
ogniowo wewnętrznie i zewnętrznie.
Układ pomiarowy powinien umożliwiać
pomiar
natężenia
przepływu
odpowiadającego co najmniej 1,2-krotnemu
wymaganemu
natężeniu
przepływu
w urządzeniu zraszaczowym.

4

Układ pomiarowy do sprawdzania wydajności
i ciśnienia pomp pożarowych

Odprowadzenie
wody
zużytej
przy
pomiarach wydajności powinno następować
do zbiorników zapasu.
Należy przewidzieć możliwość testu układu
pompowego w trybie automatycznym oraz
ręcznym,
z
uwzględnieniem
natychmiastowego
przerwania
testu
w przypadku uruchomienia akcji gaśniczej.
Wyniki testu powinny być archiwizowane.
Centrala
sterownicza
urządzeń
zraszaczowych powinna mieć możliwość
zliczania ilości wód po gaśniczych
powstałych w wyniku 1 cyklu gaszenia.

5

Łączniki ciśnieniowe, uruchamianie pomp

Norma [1], rozdział 10.7.5

11 Zasilanie pomp pożarowych energią elektryczną
Tablica nr 6. Zasilanie pomp pożarowych energią elektryczną
Zasilanie pomp pożarowych energią elektryczną
Lp.

1

2
3

4

Nazwa podzespołu i/lub jego cechy
techniczno-użytkowe

Wymagania wg lub opis wymagania

Norma [1], rozdziały 10.8.1; 10.8.2.
Postanowienia uzupełniające :
1) Zasilanie energią elektryczną pomp
pożarowych powinno być zapewnione
także w przypadku pożaru.
Warunki ogólne zasilania energią elektryczną
2)
Zaleca się zastosowanie co najmniej
pomp pożarowych
dwóch niezależnych źródeł energii
elektrycznej
zasilających
pompy
pożarowe.
3) Uruchamianie silników należy projektować
za pomocą układów soft-start-ów.
Rozdzielnia główna obiektu (zasilająca
Norma [1], rozdział 10.8.3
rozdzielnie pomp pożarowych)
Instalacja kablowa między rozdzielnią główną
Norma [1], rozdział 10.8.4
a rozdzielniami pomp pożarowych
Norma [1], rozdział 10.8.5.
Uwaga:
Dobór
rozdzielni
(central
Sterowanie pompami pożarowymi (rozdzielnie
sterowniczych) pomp pożarowych powinien
pomp pożarowych)
być zgodny z zaleceniami producentów
pomp zastosowanych w pompowni.
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5

Monitorowanie stanu pracy pomp pożarowych

Norma [1], rozdział 10.8.6

Napęd pomp pożarowych za pomocą silników wysokoprężnych lub awaryjnych agregatów
prądotwórczych (jeżeli zostaną zastosowane) – odpowiednio wg norma [1], rozdział 10.9 oraz [3],
rozdział 9.8.2.34

12

Wymagania dotyczące stanowiska zaworów wzbudzających

Stanowisko zaworów wzbudzających może być usytuowane w pomieszczeniu pomp pożarowych
(lokalizacja optymalna).
Stanowisko to może znajdować się także w innym pomieszczeniu, o ile chronione będzie przed dostępem
osób nieupoważnionych, uszkodzeniami mechanicznymi i pożarem i zapewnione będzie bezpieczne
dojście do tego pomieszczenia także w przypadku pożaru.
W przypadku lokalizacji stanowiska zaworów wzbudzających poza pomieszczeniem pomp pożarowych,
wymaga się, aby:
 pomieszczenie zaworów wzbudzających było wydzielone elementami oddzieleń przeciwpożarowych
(ściany, drzwi, stropy) o odporności co najmniej 30 min. Dopuszcza się odstąpienie od wymagań
dotyczących wydzielenia elementami oddzieleń przeciwpożarowych jw., pod warunkiem, że dostęp
do zaworów wzbudzających będzie utrudniony (np. przez zastosowanie siatki z drutu), a przestrzeń
w której będą znajdować się zawory wzbudzające będzie otryskaczowana (chroniona tryskaczami).
 Zawory wzbudzające były lokalizowane przy ścianie budynku, nie dalej niż 10 m od najbliższego
wejścia/wyjścia budynku.
 Dojście i uruchomienie zaworów wzbudzających powinny być możliwe także w przypadku pożaru;
dodatkowo wymaga się, aby w przypadku lokalizacji zaworów wzbudzających w przestrzeni o wyższym
zagrożeniu pożarowym (np. w przestrzeni składowania materiałów palnych) zapewniona była
możliwość obsługi armatury odcinającej zaworów wzbudzających z zewnątrz budynku (przez ścianę
budynku).

13 Wymagania dotyczące przewodów rurowych wodnych
i pneumatycznych i ich mocowań
Tablica nr 7. Wymagania dotyczące przewodów rurowych wodnych i pneumatycznych i ich
mocowań
Rodzaj przewodów rurowych
Wymagania / zalecenia
Przewody rurowe wody do gaszenia
Rury
stalowe, średniej grubości ścianki5,
ocynkowane ogniowo wewnętrznie i zewnętrznie
Przewody rurowe (nadziemne), doprowadzające
lub inne odpowiednie rury, zgodnie z norma [1],
wodę ze zbiorników zapasu wody do pomp
rozdział 17.1.2 lub [3], rozdział 15.1.26, łączone
pożarowych
za pomocą złączy/kształtek rurowych rowkowych
lub w inny równoważny sposób.
Przewody rurowe tłoczne pomp pożarowych
Jw.
(nadziemne), ułożone w pompowni

4

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 9.8.2.3.

5

np. rury wg PN- EN 10224:2006, PN - EN 10255 +A1:2009, rury wg norm serii PN-EN 10216 (dotyczy rur bez szwu).

6

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 15.1.2.
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Przewody rurowe tłoczne pomp pożarowych
(układane w ziemi), poza pompownią

Przewody rurowe tłoczne pomp pożarowych
stanowiące podejścia do klatki zraszaczowej

Rury żeliwne wg normy [6] (łączone na kielichy
lub w inny równoważny sposób)
lub
rury stalowe wg [5], z wewnętrzną wykładziną
cementową i odpowiednią okładziną zewnętrzną,
chroniącą je przed korozją (łączone spawaniem
z zastosowaniem odpowiednich muf lub w inny
równoważny sposób)
lub
rury polietylenowe PE-HD, klasy PE 100,
wg normy
[9],
o
ciśnieniu
nominalnym
odpowiednim
do
ciśnienia
w
instalacji
zraszaczowej, jednak nie mniej niż PN 10, łączone
odpowiednią metodą zgrzewania (zgrzewanie
doczołowe, zgrzewanie elektrooporowe)
lub
inne odpowiednie rury i ich złącza, zgodnie
z normą [1], rozdział 17.1.1 lub [3]7, rozdział 15.1.1.
Rury
stalowe, średniej grubości ścianki8,
ocynkowane
ogniowo
wewnętrznie
i zewnętrznie lub inne odpowiednie rury, zgodnie
z normą [1], rozdział 17.1.2 lub [3], rozdział 15.1.29,
łączone za pomocą złączy/kształtek rowkowych
lub kołnierzy lub w inny odpowiedni sposób.
Przy zmianie materiału przewodu rurowego
z PE-HD na stal należy zastosować złącza
adaptacyjne.

Rury stalowe bezszwowe, średniej grubości
ścianki10, ocynkowane ogniowo wewnętrznie
i zewnętrznie lub inne odpowiednie rury, zgodnie
z normą [1], rozdział 17.1.2 lub [3], rozdział 15.1.211,
łączone za pomocą złączy/kształtek rowkowych
lub kołnierzy,
Przewody rurowe klatki zraszaczowej
lub w inny odpowiedni sposób.
Uwaga: Klatka zraszaczowa powinna być
wykonana jako układ przestrzenny rurowy,
rozbieralny,
umożliwiający
wytoczenie
auto/transformatora / dławika kompensacyjnego /
przesuwnika fazowego bez uszkodzenia klatki.
Przewody rurowe zasilające pneumatyczną linię wzbudzającą oraz przewody rurowe
pneumatycznej linii wzbudzającej
Rury polietylenowe PE-HD, klasy PE 100,
Przewody
rurowe
zasilające
powietrzem o ciśnieniu nominalnym co najmniej PN 10,
pneumatyczną linię wzbudzającą, układane w łączone
odpowiednią
metodą
zgrzewania
ziemi
(zgrzewanie
doczołowe,
zgrzewanie
elektrooporowe).

7

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 15.1.1.

8

np. rury wg PN- EN 10224:2006, PN - EN 10255 +A1:2009, rury wg norm serii PN-EN 10216 (dotyczy rur bez szwu).

9

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 15.1.2.

10

np. rury wg PN- EN 10224:2006, PN - EN 10255 +A1:2009, rury wg norm serii PN-EN 10216 (dotyczy rur bez szwu).

11

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 15.1.2.
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Rury stalowe bezszwowe, o średniej grubości
ścianki12, ocynkowane ogniowo wewnętrznie
i zewnętrznie lub inne odpowiednie rury, zgodnie
z normą [1], rozdział 17.1.2 lub [3], rozdział 15.1.213,
Przewody
rurowe
stanowiące
podejścia łączone za pomocą złączy/kształtek rurowych
do pneumatycznej linii wzbudzającej
rowkowych lub złączy gwintowanych lub w inny
odpowiedni sposób.
Przy zmianie materiału przewodu rurowego
z PE-HD na stal należy zastosować złącza
adaptacyjne.
Rury stalowe bezszwowe, ocynkowane ogniowo
wewnętrznie
i
zewnętrznie,
o
średnicy
Przewody pneumatycznej linii wzbudzającej
DN > 15 mm, łączone za pomocą złączy/kształtek
rurowych rowkowych lub złączy gwintowanych
lub w inny odpowiedni sposób.
Mocowania przewodów rurowych
Mocowania przewodów rurowych
Konstrukcje wsporcze pod klatkę detekcyjną
i zraszaczową

Odpowiednio wg. normy [1], rozdział 17.2.
Zabezpieczenie
antykorozyjne
zgodnie
z obowiązującą
standardową
specyfikacją
techniczną PSE S.A. [14].

14 Wymagania dotyczące armatury urządzenia zraszaczowego
Tablica nr 8. Wymagania dotyczące armatury urządzenia zraszaczowego.
Lp.
Nazwa armatury
Wymagania odpowiednio wg normy [1]
1
Zawory wzbudzające
rozdział 15.1
2
Zawory odcinające
rozdział 15.2
Zawory sieci wodociągowej pierścieniowej
3
(jeżeli będzie zastosowana sieć
rozdział 15.3
wodociągowa pierścieniowa)
4
Zawory odwadniające
rozdział 15.4
5
Zawory próbne
rozdział 15.5
6
Przyłącza do przepłukiwania
rozdział 15.6
7
Manometry
rozdział 15.7

15 Wymagania dotyczące budynku pompowni
Tablica nr 9. Wymagania dotyczące budynku pompowni.
Budynek (pomieszczenie) przeznaczone do urządzeń pompowych
Nazwa podzespołu/obiektu i/lub jego
Lp.
Wymagania wg lub opis wymagania
cechy techniczno-użytkowe
Budynek/pomieszczenie przeznaczone do
urządzeń pompowych (cechy ogólne,
norma [1], rozdziały odpowiednio: 10.3.1; 10.3.2;
1
ochrona tryskaczowa, temperatura
10.3.3, 10.3.4
i wentylacja budynku/pomieszczenia
urządzeń pompowych)
 Specyfikacja techniczna PSE S.A. [13]
(w zakresie, w którym Specyfikacja nie jest
2
Pozostałe wymagania
sprzeczna z wymaganiami zawartymi w normie
[1], rozdziały: 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3 i 10.3.4,
dotyczące budynku/pomieszczenia pompowni.

12

np. rury wg PN- EN 10224:2006, PN - EN 10255 +A1:2009, rury wg norm serii PN-EN 10216 (dotyczy rur bez szwu).

13

lub VdS CEA 4001:2014 (wersja w języku polskim), rozdział 15.1.2.
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16 Odwodnienie urządzenia zraszaczowego
Należy umożliwić odwodnienie wszystkich przewodów rurowych wodnych. Jeżeli odwodnienie przewodów
nie może odbywać się poprzez zawór odwadniający przy zaworze wzbudzającym, to należy zainstalować
dodatkowe zawory odwadniające w następujących miejscach:
a) bezpośrednio za zaworem wzbudzającym lub za jego zaworem odcinającym, o ile został
zainstalowany,
b) bezpośrednio za każdym dodatkowym zaworem odcinającym,
c) na każdym przewodzie rurowym, którego nie można odwodnić za pomocą innych zaworów
odwadniających, z możliwym wyłączeniem przewodów rurowych znajdujących się poniżej strefy
przemarzania gruntu.
Zawory odwadniające powinny
być instalowane na dolnych końcach przewodów rurowych.
Odpływ powinien być usytuowany nie wyżej niż 3 m nad podłożem i wyposażony w odpowiedni korek
(z mosiądzu lub stali ocynkowanej ogniowo). Do zaworów odwadniających powinien być zapewniony
odpowiedni dostęp.

17 Tablice informacyjne, wskazówki i oznakowanie urządzenia
zraszaczowego
Rurociągi powinny być wyróżnione powłokami lakierniczymi zewnętrznymi, barwy jak niżej:
 rurociąg tłoczny wody gaśniczej – barwa czerwona,
 rurociąg ssawny - barwa zielona,
 rurociąg układu pomiarowego (do sprawdzania wydajności i ciśnienia zasilania wodą) – barwa biała,
 rurociągi sprężonego powietrza – barwa niebieska.
Rurociągi jw. powinny być wyposażone w tablice, które wraz z naniesionymi na nich znakami, będą odporne
na działania czynników środowiskowych w miejscu ich zamontowania (temperatura, wilgoć,
promieniowanie UV, inne szkodliwie oddziałujące czynniki), informujące o rodzaju medium i kierunku
przepływu. Wielkość cyfr / liter na tablicach jw. powinna wynosić odpowiednio od 20 mm do 35 mm.
Zaleca się, aby napisy na tablicach były białe na czerwonym tle.
Na ścianie zewnętrznej budynku pompowni, przy najbliższym wejściu do pomieszczenia z pompami
pożarowymi, powinna być zamontowana prostokątna tablica informacyjna z napisem:

POMPOWNIA ZRASZACZOWA
Zaleca się, aby napis na tablicy był biały na czerwonym tle i miał wysokość liter co najmniej 25 mm.
Na ścianie zewnętrznej budynku, przy najbliższym wejściu do pomieszczenia ze stanowiskiem zaworu
wzbudzającego powinna być zamontowana prostokątna tablica informacyjna z napisem:

STANOWISKO ZAWORU WZBUDZAJĄCEGO
lub (w przypadku większej liczby zaworów wzbudzających):

STANOWISKO ZAWORÓW WZBUDZAJĄCYCH
Pozostałe wymagania odpowiednio jak wyżej, dla oznakowania pompowni zraszaczowej.
Wymagane jest, aby w pobliżu elementów armatury odcinającej, mogących mieć wpływ na działanie
urządzenia zraszaczowego znajdowała się każdorazowo prostokątna tablica informacyjna z napisem:

ZAWÓR ODCINAJĄCY URZĄDZENIA ZRASZACZOWEGO
Zaleca się, aby napis na tablicy był biały na czerwonym tle i miał wysokość liter co najmniej 20 mm.
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W pomieszczeniu pompowni oraz w pobliżu stanowisk zaworów wzbudzających należy umieścić czytelny
schemat urządzenia zraszaczowego, przedstawiający we wzajemnym powiązaniu funkcjonalnym
elementy urządzenia, takie jak: źródła zasilania wodą, zbiorniki zapasu wody, przewody rurowe ssawne,
pompy pożarowe, przewody rurowe tłoczne, armaturę odcinającą, stanowiska zaworów wzbudzających,
przewody rurowe klatki zraszaczowej, pneumatyczną linię wzbudzającą, a także inne elementy, mające
istotny wpływ na działanie urządzenia zraszaczowego. Schemat powinien być odporny na warunki
środowiskowe występujące w miejscu jego umieszczenia (wilgoć, temperatura, inne); minimalne wymiary
schematu: 0,5 x 0,8 m.
W pobliżu głównego wejścia na stację lub w innym miejscu, w którym może być łatwo dostrzeżony przez
straż pożarną lub inne zaalarmowane jednostki, powinien być umieszczony plan sytuacyjny stacji.
Na planie tym powinny być zaznaczone:
a) wyróżnione za pomocą barw lub kreskowania przestrzenie/urządzenia chronione przez poszczególne
sekcje zraszaczowe, wraz z podaniem numeru sekcji zraszaczowej i miejsca zainstalowania
przynależnego jej stanowiska zaworu wzbudzającego (i turbinowego urządzenia alarmowego),
b) drogi w zakładzie umożliwiające szybkie dotarcie straży pożarnej do ww. przestrzeni/urządzeń
chronionych,
c) umiejscowienie zbiorników zapasu wody wraz z rurociągami zasilającymi,
d) umiejscowienie pompowni zraszaczowej i stanowisk zaworów wzbudzających.

18 Monitorowanie urządzeń zraszaczowych
Monitorowanie urządzeń zraszaczowych należy zrealizować zgodnie z:
a) normą [1], załączniki H i I,
b) aktualnie obowiązującym standardem [15].

19 Badania przy włączaniu urządzenia zraszaczowego do
użytkowania
Badania przy włączaniu urządzenia zraszaczowego do użytkowania należy wykonać odpowiednio
wg. normy [1], rozdział 19. Ponadto na etapie sprawdzeń technicznych wymaga się przeprowadzenia
pełnych próby funkcjonalne wraz z wyzwoleniem instalacji detekcyjnej oraz uruchomieniem pomp.

20 Konserwacja urządzenia zraszaczowego
Konserwację urządzenia zraszaczowego należy wykonywać odpowiednio wg normy [1], rozdział 20.

21 Wymagania i zalecenia pozostałe
a) Podzespoły urządzenia zraszaczowego powinny być wyrobami wprowadzonymi do obrotu i stosowania
w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi (certyfikaty, aprobaty, jednostkowe
dopuszczenie, deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem budowlanym B/CE, atesty higieniczne).
b) Projektowanie, instalowanie i konserwacja urządzenia zraszaczowego powinny być powierzone
firmie/firmom o odpowiednich kwalifikacjach. Zaleca się, aby firmy te miały certyfikaty lub inne
równoważne dokumenty, wydane przez upoważnione do tego instytucje, potwierdzające wymagane
kompetencje na wykonywanie usług w ww. zakresie.
c) W aspektach nie uwzględnionych w niniejszym „Standardzie……” lub uwzględnionych tylko częściowo
lub w przypadku zaistnienia konieczności ponownej weryfikacji postanowień, zastosowanie powinny
mieć odpowiednie postanowienia zawarte w [1], [2], [3], procedury PSE S.A., a także aktualna wiedza
techniczna.

Strona 16 z 16

