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NORMA BRANŻOWA

Zbiorniki wodńe
. .
do zasilania SieCI dołowych
,
rurociqgow przeciwpożarowych

GÓRNICTWO

,

Zasady projektowania

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zasady projektowania zbiornik6w wodnych przeznaczonych wyłącznie do zasilania sieci dołowych rurociąg6w przeciwpożarowych w kopalniach węgla, rud,
surowc6w mineralnych i chemicznych.
1.2.

Określenia

1 • 2~ 1 • ; Zbigrnik wad'n y powi erzchniow;y'" zbiornik
na powierzchni kopalni przeznaczony do magazynQm~
nia wody.
1.2.2. Zbiornik wOWQy dołow;y- zbiornik w wyi:obisku dołowym lub wyrobi sko korytar zowe
ograniczone jedną wz@;lędnie dwiema tamami wodnymi,prz.e2rnaczone do gromadzenia wody.
1.2.3. Zbiornik wodny
przelewowy _ zbiornik
w szybie, we wnęce szybówej lub w innYm wyrobisku _
przeznaczony do redukcji ciśnienia słupa wody _ w
rurociągu przeciwpożarowym.

1.3. Normy zwiazane
PN-67/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciw pożarowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania techniczne
w
im-79/0434-04
Wyrob i ~a korytarzowe
kopal•
ni ach. Obudowa sklepiona . Wyty czne projektowania i ob liczeń s tatycznych

BN-66/8914-OB Kopalniane tamy wodne
projektowania i wykonania
BN-67/8914-1~

BN-69 ·
0425-01
,

pełne. Zasady

Komory przelewowe w szybach

Grupa

kałalogowa

01 02

2.2.2. Zbiorniki wodne dołowe. KonatIllkcja zbiopników dołowych powinna zapewniać ich szczelność
przed ubytkami wody oraz Umożliwiać okresowe czyszczenie zbiornik6w. Obudowę zbiorników należy oblicza ć wg BN-79/0434-04. Obliczanie tam ' wodnych
należy wykonywa ć wg BN-66/8914-08. W przypadkach
szcze g6lnych, ·z biornik wodny dołowy może by ć wykonany jakowolnostojący.
2.2.3. Zbiorniki wodne przelewowe mo g ą być wykonane jako pojemniki w istniejących wyrobiskach,
tj. w komo;mch, chodnikach oraz w szybowych komorach przelewowych wg BN-67/8914-1~ lub jako zbiCI'niki wolnostojące.
Konstrukcja zbiorników przelewowych powinna zapewniać ich szczelność przed ubytkami wody • .
2.3.

Pojemność

zbiornik6w

2. 3.1. Pojemność zbiorników wodnych powierzchniowych; Zbiorniki wodne powierzchniowe powiimy
mieć pojemność użyteczną
ni e mnie j szą niż 200nr:
w razie konieczności woda w zbiorniku wodnym pow1erzchniowym może być wykorzystana do
gaszenia
po ż aru na powierzchni kopalni.
2. 3.2. Pc,; elfmeść zbiorników wodn.ych dołowych.
Zbiornik wodny dołowy do ć e l ów p rzeciwpożarowych
powinien posiadać użyteczną pojemność nie mniejszą niż 100 m3 •
,
Zbiornik wodny dołowy może być r6wnież w,ykoJ:7j's- .
tany do magazynowania wody dla potrzeb ruchowych
do zwalczania zagrożenia pyłowego, przy czym pobór wody do zraszania nie powinien zmniejszyć rezerwy pojemności wody potrzebnej dla cel6w przeciwpożarowych.

,

2. ZASADY PROJEKTOWANIA
2.1. Lokalizac.ia. zbiornik6w. Zbiorniki wodne powierzchniowe povdnny być zlokalizowane przy szybach, w miarę możliwości wdechowych; zbiorniki 'lI'O&ne dołowe dla głównego zasilania
w prądach~,
ż ego powietrza .
2.2. Konstrukcja zbiorników
2.2.1. Zbiorniki · wodne powierzchniowe
;::o.
projektować zgodnie z :?N-67/:S-02857.

należy

2.3.3. Pojemność zbiornik6w WOdnych przelewowych. Z,biorniki wodne przelewowe powinny mieć pojemność użyteczną nie mniejszą niż 2 m3 •
2.4. Zasilanie zbiorników. Zbiorniki .wodne powierzchniowe powinny być za silane wodą d~łową nie
zasoloną, wodą przemysłową lub w szczegól:qych p:zypadkach wodą do picia.
Zbiorniki . powinny mieć za silanie g łówne
oraz
zasilanie rezerwowe. Czas nap ełnienia zbiorników
powierzchniowych i dołowych powinien \~osić nie
Wi~cej niż 4 h \

/ Gł6wne Biuro Studi6w i Projekt6w G6rniczych
Ustanowiona przez Ministra G6r~ictwa i Energetyki dnia 15 maia 1969 r.
jako norma obowiązująca w zakresie dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1-970 r.
(Mon. Pol. nr 40/1969 poz. 334)
Wydonl. 3
WYDAWNICTWA NORMAlIZAC::YJNE

D,uk, Wyd, No,m. W'wo, A, k, wyd, 0 ,2 0 N.kl. 200 +"23 Z.m, 2807/81

Cena

zł

4,00

2

BN-69/0425-01

RezerwQwym zasilaniem zbiornik6w wodnych doło
wych może być podłączenie do rurociąg6w tłocznych
głównego odwadniania lub zasilanie z dopływu
wody naturalnej ze ścieków odwadniających.
Zbiorniki wodne przelewbwe powinny być napeł
niane przez zawory pływakowe z uj ęć wody na wyż
szych poziomach. Dopuszcza się napełni~nie zbiornik6w przelewowych bez stosowania zaworów pływa
kowych w przypadku ciągłe~o zasilania zbiornik6w
wodą z dopłY'YU naturalnego.
Zbiorniki wodne powinny być wyposażone w urzą
dzenia wskazujące poziom wody.

2.5. Zasilanie

rurociągów przeciwpożarowYch.~

zasilane grawitacyjnie z wyżej położonego ujęcia wodnego lub
bezpośrednio ze zbiornika
na powierzchni, o ile
ciśnienie wody nie przekracza dopuszczalnej
wartości lub przez zbiornik przelewowy, gdy
ciśnie
nie wody przekracza wartość dopuszczalną. Wlot wody
ze zbio~6w do rurociągów przeciwpożarowych należy zabezpieczyć siatką lub
blachą
dziurkowaną
przed zatkaniem zanieczyszczeniami. Spos6b zamocowania siatki lub blachy. dziurkowanej
powinien
zapewniać sprawne ich czyszczenie lub wymianę.
rociągi przeciwpożarowe powinny -być
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