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A. Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczno – wykonawcza  trenażera  do 

nauki i doskonalenia  zachowań ratowników w działaniach ratowniczych, w zakresie działań 

technicznych, gaśniczych, oraz chemiczno-ekologicznych. 

 Projekt bazuje na wytycznych zawartych w SWIZ a rozwiązania zawarte spełniają 

wymagania wskazane w OPZ do zamówienia publicznego na w/w obiekt.  

Projekt zawiera zagadnienie z tematów: 

• architektura 

• konstrukcja 

Poniższa dokumentacja zawiera w swoim zakresie część opisową oraz rysunkową przedstawiającą w 

niezbędnym zakresie informacje charakteryzujące przedmiotowy obiekt.   

Zamawiającym obiekt  jest  :  

 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ UL. SŁOWACKIEGO 52/54;  

01-629 WARSZAWA  

 

B. Forma i funkcja obiektu. 

Projektowany trenażer ma służyć do  nauki i doskonalenia zachowań ratowników w działaniach 

ratowniczych przybliżające rzeczywiste działania ratowników.  

 Trenażer złożony jest z trzech stanowisk: komory rozgorzeniowej ( moduł ogniowy), zbiornika do 

magazynowania gazu LPG wraz z instalacją gazową oraz stanowiska do symulacji wycieku cieczy z 

rurociągów.  

Forma projektowanej  komory rozgorzeniowej  wynika z wytycznych projektowych, 

opierających się na kontenerze transportowym typu 1AA, fabrycznie nowego bądź 

wyprodukowanego w latach 2015-2017 o udokumentowanym pochodzeniu – dostosowane do 

funkcji poprzez usunięcie ścian lub wstawienie przegród zgodnie z wymogami SIWZ.     
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Zbiornik do symulacji wycieku gazu wynika z wytycznych projektowych, opierających się na 

walcowym stalowym zbiorniku LPG o pojemności 27001 według wymiarów producenta 

wyposażony w instalację ( rury , zawory  i nasady) oraz instalacji gazowej z trzema palnikami. 

Stanowisko do wycieku cieczy z rurociągów oparte jest na  wózku wyposażonym w sieć rur o 

różnych przekrojach zaworach. 

Projektowany trenażer będzie urządzeniem dydaktyczno-treningowym służącym nauce i 

doskonaleniu   działań ratowniczych, w zakresie działań technicznych, gaśniczych, oraz chemiczno  

-ekologicznych. 

Budowę trenażera zaplanowano, jako obiekt wraz z urządzeniami  których budowa 

umożliwia ich przeniesienie i odtworzenie w dowolnym miejscu, przy odpowiednio 

przygotowanym podłożu, o określonej nośności i spadkach. 

 

C. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest: 

- zlecenie Inwestora, 

- ustalenia z Inwestorem, 

- wytyczne i normy branżowe, 

 

ZAŁOŻENIA I FORMA OBIEKTU. 

Rozwiązania ujęte w projekcie obiektu wynikają z potrzeb oraz wytycznych Inwestora, które 

umożliwić mają doskonalenie  zachowań ratowników w  szerokim zakresie działań ratowniczych. 

 Głównym założeniem obiektu jest jego modułowość, z możliwością jego  przemieszczenia. 

 Trenażer składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszą stanowi komora rozgorzeniowa 

stanowiąca komponent ogniowy z towarzyszącą jej częścią do  obserwacji. Drugim i trzecim  

obszarem jest komponent taktyczny - urządzenia imitujące wyciek gazu z instalacji oraz wyciek 

cieczy z rurociągów. 
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ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE. 

Przy projektowaniu obiektu, głównym założeniem było utworzenie powierzchni dydaktycznej 

służącej nauce w  doskonaleniu zachowań ratowników w działaniach ratowniczych, w zakresie 

działań  ratowniczych. 

 W tym celu zaprojektowano obiekt o gabarytach i konfiguracji przedstawionej na rysunkach.  

 

1. Założenia  architektoniczno- budowlane dla obiektu 

 

1.1 Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

 Obiekt stanowi urządzenie dydaktyczno-naukowe.  

 

1) 2 Struktura funkcjonalno-przestrzenna. 

Projektowany trenażer, zlokalizowany będzie na terenie Ośrodka Szkoleniowego Agencji 

Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanego przy Tbilisi Sea Arena ul. Vanati w Gruzji.  

Trenażer jest obiektem wolnostojący.  

 W jego zakresie, wyodrębnić można następujące obszary funkcjonalne:  

• Komora rozgorzeniowa (komponent ogniowy)  składająca się z: 

- obszaru paleniska ,  

- obszaru obserwacji , 

• obszaru taktycznego składającego się z urządzeń: 

 -  zbiornika LPG wraz z instalacją, 

 - układu rur o różnych przekrojach w obudowie.   

 

1.3 Formowanie przestrzenne bryły  

Struktura przestrzenna trenażera została zdefiniowana przez wytyczne Inwestora. Trenażer  

zbudowany jest z części rozgorzeniowej opartej na budowie  kontenera transportowego typu 1AA, 

natomiast pozostałe jego części oparte są na urządzeniach tj. zbiorniku LPG wraz z instalacja 

gazowa , oraz wózka z układem rur i zaworów o różnych przekrojach. 
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1.4 Obsługa komunikacyjna. 

Obsługa komunikacyjna do obiektu (dojazd aut), powinna być zapewniona w zakresie 

możliwości montażu i demontażu obiektu. 

 

2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w obiekcie. 

W zakresie swojego przeznaczenia, trenażer stanowi niezależną strukturę funkcjonalno-

przestrzenną. Cześć ogniowa i taktyczna stanowią odrębne układy.  

 

2.2 Przestrzenie wewnętrzne 

Założenia dla przestrzeni wewnętrznych zostały ściśle zdefiniowane przez Inwestora.   

Obszar ogniowy (rozgorzeniowy), składający się z jednego kontenera 1AA, gdzie wykonywane 

będą działania i szkolenie ratowników w bezpośredniej styczności z otwartym ogniem, dymem i 

wysoką temperaturą a w rezultacie jego  gaszenie. Obszar ten podzielono na dwie części część 

paleniska i   obszar  do obserwacji. 

Obszar taktyczny urządzenia składa się ze zbiornika LPG wraz z instalacją gazową oraz   

wózka z układem rur i zaworów. Ćwiczone przez ratowników mogą być różne warianty taktyczne,  

przybliżające rzeczywiste działania chemiczno-ekologiczne. 
 

 

 

3. Rozwiązania technologiczne w segmentach funkcjonalnych. 

 

3.1. Pomieszczenia. 

 W części ogniowej (rozgorzeniowej) trenażera znajduje się obszar  służący  szkoleniu 

umożliwiającemu  sprawne i bezpieczne gaszenie pożarów i podejmowania innych działań w 

obiektach wewnętrznych.  

 

3.2 Oświetlenie.  

 Nie projektuje się żadnego oświetlenia wewnątrz kontenera ogniowego.  
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4. Wyposażenie socjalne segmentów funkcjonalnych obiektu. 

4.1 Zatrudnienie w obiekcie 

 Nie dotyczy. 

 

4.2. Wyposażenie socjalne.  

Nie dotyczy. 

 

5. Rozwiązania architektoniczno – budowlane dla obiektu. 

5.2 Wysokości pomieszczeń. 

 Wysokości pomieszczenia w części ogniowej będzie niższa niż rzeczywista wysokość kontenera  

ze względu na palenisko oraz deflektor. 

 

5.3 Struktura budowlana obiektu. 

Komora rozgorzeniowa oparta jest na kontenerze  transportowym typu 1AA, w całości  

posadowionym na utwardzonym placu, posiadającym odpowiednie spadki, umożliwiające 

odprowadzanie wody z trenażera.  

Zbiornik do symulacji wycieku gazu oparty na zbiorniku LPG o pojemności 2700 l 

posadowiony jest na stopach fundamentowych, betonowych.  

Stanowisko do symulacji wycieku cieczy z rurociągów oparte jest na zadaszonym  wózku z 

zamocowanymi kołami. 

 

5.4 Wykończenie obiektu materiały wykończeniowe. 

Wykończenie komory rozgorzeniowej stanowić będzie struktura kontenera.  (blacha stalowa, 

płyta wiórowa ). 

Zbiornika LPG stanowić będzie walcowy stalowy, poziomy zbiornik wyposażony w fabryczne 

podpory.  

Stanowisko do wycieku cieczy oparte będzie na stalowych kształtownikach i ocynkowanej 

blachy.  
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6. Rozwiązania budowlano-techniczne dla przegród stosowane w obiekcie. 

 

6.1 Przegrody  

Przegrodami zewnętrznymi w komorze rozgorzeniowej są ściany użytych do budowy 

kontenerów, wykonane z blachy stalowej oraz podłogi wykonane w płyt wiórowych. 

 

6.2 Ściany zewnętrzne 

 Ściany zewnętrzne komory rozgorzeniowej stanowić będą zewnętrzne obudowy kontenerów- 

blacha stalowa gr. 6mm. 

 

6. 3 Dachy i stropodachy. 

Zachowuje się bez zmian strukturę, istniejącego dachu kontenera.  

Stanowisko do wycieku gazu bez zadaszenia. 

Stanowisko do wycieku cieczy z zaprojektowane w sposób umożliwiający odprowadzenie 

wody przy intensywnym opadzie. 

 

6.4 Sufity podwieszane. 

Zachowuje się bez zmian struktury, istniejące sufitów kontenerów użytych do budowy 

trenażera  

 

6. 5 Ścianki działowe 

        Nie przewiduje się ścian działowych , wewnętrznych w kontenerze. 

6.6. Podłogi.  

W obiekcie przewiduje się podłogi kontenerów zabezpieczone przed poślizgiem farbą 

antypoślizgową.  
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7. Formowanie bryły i elewacji obiektu. 

 

7.1. Bryła budynku i jej podziały 

Bryła obiektu ( komory rozgorzeniowej) wynika bezpośrednio z modułowej budowy opartej 

na kontenerze transportowym typu 1AA.  

  

 

7.3. Materiały elewacyjne 

Materiałem elewacyjnym  jest stal, malowana w kolorze RAL3000. 

   

8. Wyposażenie instalacyjne obiektu, bilanse energetyczne i mediów. 

 

8.1.Wyposażenie instalacyjne w obiekcie. 

 Obiekt ( komora rozgorzeniowa) jest  wyposażona w grawitacyjną instalację odwodnienia, 

umożliwiającą odprowadzenie wody użytej  w akcjach szkoleniowych. Odprowadzenie wody 

nastąpi poprzez kraty wpustowe z podłączeniem do rury spustowej PVC Ø 75 mm  a następnie 

rurą  PVC Ø 110 mm z wylotem  nasadą typu STORZ 110  z możliwością podłączenia węża.   

 

8.2.Zasilanie w wodę 

 Nie dotyczy.  

8.3 Zapotrzebowanie wody 

Nie dotyczy. 

 

8.4.Ogrzewanie obiektu 

Nie dotyczy. 

 

8.5  Zapotrzebowanie na energie elektryczna 

Nie dotyczy.  
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8.6 .Wentylacja w obiekcie 

Grawitacyjna wentylacja w części ogniowej ( rozgorzeniowej) odbywa się poprzez  klapę 

dymową zainstalowaną na dachu kontenera.  

   

8.7 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Nie przewiduje się. 

 

9. Wpływ obiektu na środowisko i krajobraz. 

 Obiekt nie będzie miał istotnego wpływu na środowisko. 

 

10. Załączniki 

Załącznik nr  1 - Zbiorcze zestawienie pomieszczeń 
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1.2  Część graficzna 
 

Nr rys./ No Wyszczególnienie / Task 
Scale 

Skala 

  

  

  

  

Architektura 

  

  

  

  

PTW.01 Poziom I modułu ogniowego 1:50 

PTW.02 Rzut dachu modułu ogniowego 1:50 

PTW.03 Elewacje modułu ogniowego 1:50 

PTW.04 Przekroje 1, 2 i 3 (moduł ogniowy) 1:50 

PTW.05 Zbiornik (stanowisko) do symulacji wycieku gazu – 
rzut schemat 

1:20 

PTW.06 Zbiornik (stanowisko) do symulacji wycieku gazu - 
widok schemat  

1:20 

 


