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1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Nazwa inwestycji: 

Wykonanie, dostawa i montaż stanowiska do badania pożarów strumieniowych 

Adres inwestycji (miejsce dostawy i montażu):  

1) Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie, ul. Zakładowa 1, 26-670 Pionki.  
Współrzędne geograficzne: 51°27'56.60"N, 21°26'20.52"E 

 

2. ZAKRES ROBÓT 

 

Przedmiotem zamówienia (lub zamówień) jest: 

a) sporządzenie i dostarczenie kompletnej dokumentacji planowanych prac, 

b) przygotowanie terenu do posadowienia instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem, 

c) wykonanie kompletnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem, armaturą sterująco-

pomiarową i rurociągami, 

d) wykonanie instalacji pochodni gazowej, umożliwiającej zapalenie strumienia gazu, 

e) dostarczenie i montaż instalacji gazowej na terenie wskazany w pkt. 1, 

f) dostarczenie i montaż instalacji pochodni gazowej na teren wskazany w pkt. 1, 

g) wykonanie ściany bezpieczeństwa, 

h) zagospodarowanie terenu na stanowisku badawczym (plac pod zbiornik oraz plac  

w obszarze oddziaływania płomienia pożaru strumieniowego), 

i) sporządzenie i dostarczenie kompletnej dokumentacji wykonawczej wykonanych prac, 

wraz z kartami katalogowymi użytych materiałów, certyfikatami, pozwoleniami  

i decyzjami (dotyczy zbiornika ciśnieniowego), 

Szczegółowe założenia wykonania poszczególnych elementów robót opisane  

są w kolejnych punktach niniejszej specyfikacji. 
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

 

W ramach  prac należy: 

1) Obszar nr 1 (powierzchnia: ok. 80 m
2
): 

a) Stabilnie zamocować zbiornik w sposób nie związany trwale z gruntem, np. 

poprzez posadowienie zbiornika na płycie (płytach) betonowych, zagłębionych 

w ziemi, 

b) Obszar wokół zbiornika wykonać następująco: 

• usunąć humus, krzaki, drzewa, korzenie i kamienie, 

• warstwa odsączająca z piasku/żwiru/pospółki, grubość warstwy:  

10 cm, ubita, 

• podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy: 10 cm, ubita 

• nawierzchnia z kruszywa łamanego, grubość warstwy: 10 cm, ubita. 

 
Rys. nr 1. Konstrukcja obszaru nr 1 (wokół zbiornika). 
 

c) Na granicy obszaru nr 1 od strony pochodni należy wykonać ściany 

przeciwpożarowe (REI 240) o wysokości 3 m. Klasa odporności ogniowej REI 

240 może być wykonana przykładowo z materiału Silka E24 klasy 15  

o grubości 240 mm lub Silka E18S klasy 20 o grubości 180 mm (przy 

granicach przenikania ciepła 1.65 – 2.22 W/m
2
*K). Ściana powinna  

być oddalona od palnika o min. 3 m. Ściana posadowiona na własnym 

fundamencie. Dopuszcza się inne sposoby wykonania ściany pod warunkiem 

zachowania opisanych powyżej warunków. Dodatkowo ściana powinna być 
zabezpieczona wymiennymi panelami (system płyt g-k) o odporności REI 60, 

mocowanymi bezpośrednio do ściany lub w inny równoważny sposób, 

umożliwiający wymianę ewentualnie zużytych warstw ogniochronnych 

(osłonowych). 

 

2) Obszar nr 2 (powierzchnia: ok. 1650 m
2
): 

a) Miejsce ułożenia płyt betonowych należy wykonać następująco: 

• usunąć humus, krzaki, drzewa, korzenie i kamienie, 

• warstwa odsączająca z piasku/żwiru/pospółki, grubość warstwy: 10 cm, ubita, 



 ZAŁOŻENIA DO BADAŃ POLIGONOWYCH                   (luty 2018) 

„Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie 

poza swoim terenem” 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Numer umowy projektu: DOB-BIO7/09/03/2015 st. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski 

 

Józefów, luty 2018r            Strona 5 z 15 

• podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy: 10 cm, ubita 

• 15 cm – płyta betonowa żelbetowa pełna (np. płyta żelbetowa drogowa pełna 

300x150 cm), łącznie 20 szt. 

 
Rys. nr 2. Konstrukcja obszaru nr 2 – miejsce ułożenia płyt betonowych. 
 

b) Miejsce wysypane tłuczniem betonowym: 

• usunąć humus, krzaki, drzewa, korzenie i kamienie, 

• wysypać warstwę ok. 20 cm tłuczniem betonowym / kruszywem łamanym. 

c) Na granicy obszaru nr 2 na wschód od strony pochodni należy wykonać ściany 

osłonowe o wysokości 3 m. Klasa odporności ogniowej REI 240 może być 
wykonana przykładowo z materiału Silka E24 klasy 15  

o grubości 240 mm lub Silka E18S klasy 20 o grubości 180 mm (przy 

granicach przenikania ciepła 1.65 – 2.22 W/m
2
*K). Ściana powinna  

być oddalona od palnika o min. 3 m. Ściana posadowiona na własnym 

fundamencie. Dopuszcza się inne sposoby wykonania ściany pod warunkiem 

zachowania opisanych powyżej warunków. Dodatkowo ściana powinna być 
zabezpieczona wymiennymi panelami (system płyt g-k) o odporności REI 60, 

mocowanymi bezpośrednio do ściany lub w inny równoważny sposób, 

umożliwiający wymianę ewentualnie zużytych warstw ogniochronnych 

(osłonowych). 

 

3) Obszar nr 3 (powierzchnia: ok. 2750 m
2
) 

a) Miejsce ułożenia płyt betonowych należy wykonać następująco: 

• usunąć humus, krzaki, drzewa, korzenie i kamienie, 

• warstwa odsączająca z piasku/żwiru/pospółki, grubość warstwy: 10 cm, ubita, 

• podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy: 10 cm, ubita 

• 15 cm – płyta betonowa żelbetowa pełna (np. płyta żelbetowa drogowa pełna 

300x150 cm), łącznie 2 szt. 

b) Miejsce wysypane tłuczniem betonowym: 

• usunąć humus, krzaki, drzewa, korzenie i kamienie, 

• wysypać warstwę ok. 20 cm tłuczniem betonowym / kruszywem łamanym. 
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4) Wymagania dodatkowe – warstwa wierzchnia 

Materiały użyte do wierzchniego wykonania (górna warstwa) obszarów nr 2 i 3 

powinny być o zbliżonej kolorystyce z uwagi na konieczność zachowania 

odpowiednich warunków pomiarowych, 

5) Wymagania dodatkowe dotyczące płyt betonowych: 

a) należy układać płyty w taki sposób, aby przylegały do podłoża całą swoją 
powierzchnią, 

b) szczeliny powstałe między sąsiednimi płytami należy wypełnić piaskiem. 

Szerokość tych spoin oraz różnica poziomów sąsiadujących krawędzi płyt nie 

może być większa niż 10 mm, 

c) prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, 

 

Załącznik nr 1. Plan Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie z zaznaczonym 

miejscem posadowienia placu na stanowisko badawcze (obszary 1-3)– widok na mapie. 

Załącznik nr 2. Plan Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie z zaznaczonym 

miejscem posadowienia placu na stanowisko badawcze (obszary 1-3)– Sposób 

zagospodarowania terenu placu na stanowisko badawcze. 

Załącznik nr 3 – Plan rozmieszczenia elementów składowych stanowiska badawczego. 

 

6) Zestawienie sumaryczne powierzchni robót oraz zapotrzebowania na materiały 

Materiał Piasek/żwir/pospółka 
Kruszywo 

łamane 
Tłuczeń 

Założenie 
(1 m3/ 
tona) 

1,90 1,70 1,70 

powierzchnia: 
Grubość 
warstwy 

[m] 0,10 0,10 0,10 

OBSZAR 1 80 
Szacunkowa 

ilość 
[m3] 8,00 8,00 8,00 

[tony] 15,20 13,60 13,60 

OBSZAR 2 - 
PŁYTY. BETON. 

126 
Szacunkowa 

ilość 
[m3] 12,60 12,60 0,00 

[tony] 23,94 21,42 0,00 

OBSZAR 2 -
TŁUCZEŃ 

1530 
Szacunkowa 

ilość 
[m3] 153,00 153,00 153,00 

[tony] 290,70 260,10 260,10 

OBSZAR 3 2700 
Szacunkowa 

ilość 
[m3] 270,00 270,00 270,00 

[tony] 513,00 459,00 459,00 

SUMA 4436 
Szacunkowa 

ilość 
[m3] 443,60 443,60 431,00 

[tony] 842,84 754,12 732,70 
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4. INSTALACJA GAZOWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 

 

Załącznik nr 3 – Schemat instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem. 

 

1) Zbiornik gazu wraz z aparaturą pomiarowo-sterującą: 

a) Rodzaj: naziemny, 

b) Pojemność zbiornika: min. 4,85 m
3
, 

c) Maksymalna ilość gazu w zbiorniku: 85%, 

d) Średnica: 1250 mm, 

e) Długość: 4293 mm, 

f) Ciężar: ok. 880 kg, 

g) Posadowienie: płyta betonowa pod zbiornik, nie związana trwale z gruntem, 

zapewniająca odpowiednią stabilność zbiornika oraz odporność na warunki 

atmosferyczne, 

h) Wyposażenie (minimalne): 

• Parownik (dobór parownika przy założeniu natężenia wypływu gazu  

ze zbiornika od 5 do 150kg gazu/min), 

• Zawór do napełniania gazem z autocysterny (zawór wlewowy z gwintowaną 
końcówką do węża autocysterny i wewnętrznym zaworem zwrotnym), 

• Hydrostatyczne zawory upustowe, 

• Pływakowe wskaźniki poziomu fazy ciekłej, które służą do kontroli stanu 

napełnienia zbiorników, 

• Zawory z manometrem, 

• Układ kontroli maksymalnego poziomu cieczy podczas napełniania zbiornika  

z autocysterny, 

• Układ kontroli minimalnego poziomu cieczy podczas opróżniania zbiornika, 

• Zawory poboru ciekłego gazu, 

• Zawory poboru fazy gazowej, 

• Zawory nadmiarowe, 

• Filtry, 

• Zawór obejściowy (by-pass), 

• Rurociąg obejściowy z zaworem, 

• Złącza zrywalne na zakończeniu instalacji, 

• Zawory bezpieczeństwa, zblokowane z zaworami odcinającymi, 

• Układ uziemiający, 

• Zawór nad. wypływu, 
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Układ regulacji wydatku gazu oraz dostęp do elementów bezpieczeństwa (takich  

jak zawory) powinien znajdować się w miejscu nie narażonym na oddziaływanie skutków 

promieniowania cieplnego z pożaru strumieniowego. 

 
Rys. nr 3. Ogólny szkic instalacji gazowej i zbiornika. 

 

2) Układ pomiaru masy zbiornika: 

Układ pomiarowy uwalnianego gazu ze zbiornika powinien składać się z następujących 

elementów: 

1) pomiar masy zbiornika. Zbiornik należy wyposażyć w układ czujników 

tensometrycznych (np. wagi paletowe, płozowe, pomostowe), pozwalający na pomiar 

masy zbiornika przed rozpoczęciem badań oraz w trakcie badań (zmiana masy 

zbiornika w czasie), 

2) układ pomiaru natężenia wypływu gazu (miernik masowy, przepływowy). 

 

5. ŚCIANY BEZPIECZEŃSTWA (OSŁONOWE) 

 

a) Pomiędzy zbiornikiem a pochodnią należy umieścić ściany osłonowe pełniąca funkcję 
zabezpieczenia przed promieniowaniem (tzw. ściany bezpieczeństwa). Ściana 

powinna mieć wymiary: 

• długość ściany: zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2), 

• wysokość ściany 3 m,  

• posadowienie: ściany posadowione na własnym fundamencie, konstrukcja 

posadowienia ściany ma zapewnić jej stabilność i odporność na warunki 

atmosferyczne, oddziaływanie pożaru (REI 240). Szczegółowe wymiary ściany 

w załączniku nr 2. 

b) Pomiędzy palnikiem a instalacją zasilania pochodni należy umieścić ścianę osłonową 
pełniąca funkcję zabezpieczenia przed promieniowaniem (tzw. ściana 
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bezpieczeństwa). Przez ścianę będzie przeprowadzony przewód rurowy stalowy  

do palnika znajdującego się poza ścianą. Ściana powinna mieć wymiary: 

• długość ściany: zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2), 

• wysokość ściany 3 m,  

• posadowienie: ściany posadowione na własnym fundamencie, konstrukcja 

posadowienia ściany ma zapewnić jej stabilność i odporność na warunki 

atmosferyczne, oddziaływanie pożaru (REI 240). Szczegółowe wymiary ściany 

w załączniku nr 2. 

 

Klasa odporności ogniowej REI 240 może być wykonana przykładowo z materiału 

Silka E24 klasy 15 o grubości 240 mm lub Silka E18S klasy 20 o grubości 180 mm (przy 

granicach przenikania ciepła 1.65 – 2.22 W/m
2
*K). Ściana powinna być oddalona od palnika 

o min. 3 m. Dopuszcza się inne sposoby wykonania ściany pod warunkiem zachowania 

opisanych powyżej warunków. 

Ściana powinna posiadać wymienne panele ogniotrwałe, o klasie REI 60,  

aby w przypadku ich przepalenia możliwa była ich wymiana. 

 

6. RUROCIĄGI 

 

Długość przewodu doprowadzającego gaz ze zbiornika do palnika powinna wynosić 
ok. 35 m. Średnicę przewodu rurowego należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić 
wymagane wydatki gazu na dyszy palnika. 

Przewód gazowy (elastyczny lub stalowy) należy poprowadzić w nasypie o h=0,5 m, 

tak, aby warstwa osłonowa z ziemi stanowiła warstwą ochronną (izolacyjną), z zachowaniem 

zasad lokalizowania przewodów gazowych. Przewód (rurociąg) powinien posiadać niezbędne 

dopuszczenia i certyfikaty, umożliwiające jego użycie na potrzeby zasilania dysz stanowiska 

badawczego. 

Na zakończeniu rurociągu, za ścianą bezpieczeństwa, przed palnikiem, należy 

zlokalizować przerywacz płomienia rurowy działający na nadciśnienie atmosferyczne. 

Gazociągi i przewody gazowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi, 

przewidzianymi dla tego rodzaju przewodów. 

 

7. PALNIKI 

 

Należy przygotować trzy rodzaje wymiennych palników o podanych średnicach 

wylotowych przedstawionych schematycznie na poniższym rysunku. Palniki powinny 

posiadać możliwość wymiany, dlatego też końcówka rurociągu powinna być gwintowana. 
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Należy zapewnić odpowiednie uchwyty w palniku ułatwiające jego odkręcenie. Przed 

palnikiem/dyszą należy zamontować układ zapalający gaz (pochodnia). 

. 

 

Rys. nr 4. Schemat palnika/dyszy propanowego. 

 

gdzie:  

D – średnia gwintu na rurociągu doprowadzającym gaz do palnika; 

d – średnica wylotowa: 15 i 22 mm; 

h – grubość ścianki, co najmniej 1.2* grubość rurociągu doprowadzającego gaz do palnika; 

 

8.  UKŁAD ZAPALAJĄCY (POCHODNIE) 

 

Układ zapalający powinien składać się z następujących elementów: 

a) Osobna instalacja gazowa, zasilana z 1 (lub układu 2) butli 11 kg, wyposażona  

w przewód, łączący zawór na butli z zaworem przy pochodni. Długość przewodu: 

min. 15 m. Przewód należy poprowadzić w osłonowym przewodzie rurowym  

na głębokości 0,5 m, zgodnie z załączonym schematem (kolor różowy – załącznik nr 

2). Przewód powinien posiadać niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, umożliwiające 

jego użycie na potrzeby zasilania pochodni, 

b) Pochodnia (palnik) zamocowana na stabilnym stojaku, zamocowanym w sposób 

uniemożliwiający się jego przewrócenie. Pochodnia powinna posiadać zawór  

do wpięcia przewodu stalowego, prowadzącego do butli (miejsce wpięcia 

zlokalizowane pod ziemią ok. 0,5 m w celu osłonięcia przed promieniowaniem 

cieplnym), 

c) Układ zapalający gaz na pochodni powinien być oparty o zasilanie do 230V 

(sieciowe) (kolor niebieski na schemacie) lub inny układ, pozwalający na dokonanie 

zapłonu gazu. 

d) Układ zapalający powinien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 30 cm  

od palnika. 
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9. PRZEGRODY OSŁONOWE 

 

a) Pomiędzy zbiornikiem, rurociągami a wyznaczonymi drogami (ciągami 

komunikacyjnymi) należy wykonać przegrody osłonowe w postaci murków  

o wysokości min. 30 cm. Przykładowa konstrukcja murków jak dla rozwiązania 

systemowego przewidzianego dla podmurówek (łącznik – płyta – łącznik): 

 

 

Rys. nr 5. Łączniki betonowe . 

 

 

Rys. nr 6. Płyta podmurówkowa.  

 

Dopuszcza się inne rozwiązanie konstrukcyjne. 

 

b) Płyty podmurówki należy pomalować na naprzemienne pasy w kolorach czarny-żółty 

na całej długości (barwy ostrzegawcze) – malowanie od strony drogi (ciągu 

komunikacyjnego). 
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10.  PLANOWANE BADANIA 

 

W ramach badań poligonowych planowane jest dokonanie pomiarów: 

• gęstości strumienia ciepła w trakcie pożaru strumieniowego w funkcji odległości; 

• pomiar temperatury w funkcji odległości, 

 

 
Rys. nr 7. Ogólny schemat stanowiska badawczego  

 

3) Zasięgi oddziaływania 

Warunki meteo: 

• Prędkość wiatru: 10 m/s 

• Kierunek wiatru: zachodni 

• Teperatura powietrza: 20 °C 

• Wilgotność: 50% 

• Klasa stabilności: D 

• Zachmurzenie: umiarkowane 

• Średnica rurociągu: DN32 

• Ciśnienie: (50 bar-metan, 7 bar-propan-butan, 150 bar-wodór). 

 

Przybliżone minimalne wartości oddziaływania: 

Lp. 
Badana 

substancja 
Średnica 
rurociągu 

2 
kW/m2 

5 
kW/m2 

10 
kW/m2 

1 Metan DN 32 25 17 12 

2 Propan-butan DN 32 18 12 10 

3 Wodór DN 32 39 25 18 
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4) Przykłady badań 

 

 

 
Rys. nr 8. Pokaz uwolnienia gazu ziemnego w dużej skali – fot. DNV-GL - Spadeadam Testing and 
Research. (p=70bar, d=20mm, q=3,8kg/s, hałas-125dB) 

 
Rys. nr 9. Pokaz uwolnienia gazu ziemnego w dużej skali – fot. DNV-GL  
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Rys. nr 10. Pokaz uwolnienia gazu ziemnego w dużej skali – fot. DNV-GL – widok pochodni 

 
Rys. nr 11. Pokaz uwolnienia gazu ziemnego w dużej skali – fot. DNV-GL – widok pochodni 

 

 

Filmy przedstawiające duże uwolnienia na Spadeadam Testing and Research: 

• https://www.youtube.com/watch?v=R8MSQrJF6Sw  

• https://www.youtube.com/watch?v=v4HtXsEJoQs  

• https://www.youtube.com/watch?v=TtweHXir_-o  

• https://www.youtube.com/watch?v=nuDEhO9ADRw  

• https://www.youtube.com/watch?v=Avpj_NYYqrw  

• https://www.yumpu.com/en/spadeadam  
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