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ZAWARTO�� OPRACOWANIA: 

1. OPIS TECHNICZNY 

2. RYSUNKI: 

Rzut fragmentu parteru  skala 1:100  rys. nr 1 

Aksonometria gazu   skala 1:100  rys. nr 2 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewn�trznej instalacji  

gazowej  dla „Inkubatora Technologicznego” zlokalizowanego na terenie PPN-T Jasionka S1. 

2. Opis instalacji gazowej. 

Opracowanie obejmuje odcinek instalacji gazowej od stacji redukcyjnej umieszczonej na 

zewn�trznej �cianie budynku do palników kotłowych w kotłowni.  

Stacja redukcyjna jest tematem odr�bnego opracowania. 

Instalacja b�dzie dostarcza� gaz ziemny GZ 50 do 2 palników o znam. mocy 300 kW ka�dy. 

Przepływ  gazu w ilo�ci 75 m
3
/h odbywał si� b�dzie przewodem φ80 z rur stalowych bez szwu 

wg. PN - 80/H-74219 ł�czonych na spaw.  

Przewód gazowy do kotła prowadzi� po �cianach oraz pod stropem parteru oraz kotłowni  

w normatywnych odległo�ciach od instalacji elektrycznej i od pozostałych projektowanych 

instalacji w budynku. 

Przewody gazowe prowadzi� na powierzchni �cian wewn�trznych w odległo�ci 2 cm od tynku na 

uchwytach w odległo�ci co 1,5 m dla poziomów.  Przewód gazowy przez �ciany prowadzi� w 

rurach ochronnych wg BN/82/8976-50, która powinna wystawa� po 3 cm z ka�dej strony �ciany. 

Przestrze	 mi�dzy rur� ochronn� a przewodem nale�y wypełni� materiałem plastycznym. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowi�cych wyposa�enie 

budynku nale�y zlokalizowa� w sposób zapewniaj�cy bezpiecze	stwo u�ytkowania. Odległo��

mi�dzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umo�liwia� wykonanie 

prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by� usytuowane  

w odległo�ci co najmniej 0,1m powy�ej innych przewodów instalacyjnych a przy 

skrzy�owaniach odległo�� mi�dzy przewodem gazowym a przewodami  

Innych instalacji winna wynosi� co najmniej 0,02m. 

Zawory nale�y tak zamontowa� aby były widoczne i aby była łatwo�� w ich monta�u  

i demonta�u, oraz sprawdzenia szczelno�ci. Wysoko�� minimalna zamontowania zaworu 

powinna wynosi� 70 cm od podłogi. Palniki gazowe  ł�czy�  na sztywno za  pomoc�  podej�cia   

z rur i kształtek gwintowanych, stosuj�c dwuzł�czki dla łatwego rozł�czenia przyboru.  

3. Zabezpieczenie kotłowni przed koncentracj� ulatniaj�cego si� gazu. 

Dla zapewnienia mo�liwo�ci odci�cia dopływu gazu do kotłowni projektuje si� monta� kurka  

z głowic� samozamykaj�c� wchodz�cego   w   zestaw  ASBIG.  Kurek z głowic�

samozamykaj�c� zlokalizowany b�dzie na zewn�trz budynku razem ze stacj� redukcyjn�.   

Dobrano   Aktywny   System Bezpiecze	stwa Instalacji Gazowej typu GAZEX, który b�dzie 

automatycznie zamykał dopływ gazu i energii elektrycznej do kotłowni przy przekroczeniu 

st��enia gazu o 0.01 % dolnej granicy wybuchowo�ci.  

System składa si�  

- z głowicy samozamykaj�cej (zawór dn 80); głowica nie wymaga zasilania w stanie 

normalnej  pracy( czuwania), jest zamykana krótkim  impulsem  elektrycznym  o niskim 

napi�ciu 12 V i znikomej energii. Instalacja elektryczna ł�cz�ca głowic� i moduł 

alarmowy jest wi�c wolna od napi�cia i pr�du, mog�cego spowodowa� iskrzenie lub 

wydzielanie si� du�ej ilo�ci ciepła. 

- 3 detektorów gazu (czujki) - umieszczone w kotłowni nad kotłami  oraz pod stropem  

w martwych miejscach kotłowni ( tam gdzie mo�liwa jest kumulacja gazu) 

-modułów   alarmowych   -   pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy st��enia   gazu 

pomieszczeniu, moduł zasila i steruje prac� detektorów gazu oraz generuje impulsy 

zamykaj�ce głowic�  
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- sygnalizatora akustycznego  

- sygnalizatora �wietlnego, który eliminuje zagro�enia wybuchu gazu poprzez odci�cie dopływu 

gazu. 

Zawór umieszczony jest w szafce, na zewn�trznej �cianie budynku ł�cznie ze stacj� redukcyjn�

 i jest jej cz��ci�.  

Detektory nale�y umie�ci� nad kotłami zgodnie z instrukcj� producenta. 

Głowica zamykana jest impulsem elektrycznym, otwierana tylko r�cznie.  

Szczegółowe warunki instalowania aparatów gazowych omawia Rozporz�dzenie Ministra 

Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995 ( Dz.U.Nr z dnia 7.12.1995). 

4. Sprawdzenie - próba szczelno�ci i odbiór instalacji gazowej. 

Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do u�ytku nale�y sprawdzi� zgodno��  

z projektem polegaj�cym na sprawdzeniu wymiarów przewodów gazowych, wentylacyjnych  

i wła�ciwego prowadzenia, oraz działania przyborów gazowych itp.  

Ponadto nale�y przeprowadzi� kontrol� jako�ci odno�nie materiałów, zgodno�ci z przepisami   

i prób� szczelno�ci.  

Prób� szczelno�ci przeprowadzi� przed pomalowaniem rur.  

Przed przeprowadzeniem próby instalacji nale�y przedmucha� powietrzem w celu usuni�cia  

ewentualnych zanieczyszcze	 i sprawdzeniu, czy instalacja nie jest zatkana.  

Prób� szczelno�ci przeprowadzi� dla całej instalacji spr��onym powietrzem pod ci�nieniem 0,4 

MPa. Badanie szczelno�ci przeprowadza si� po uprzednim ustabilizowaniu temperatury  

czynnika próbnego. Instalacj� nale�y uwa�a� za szczeln� o ile wytworzone ci�nienie pozostanie 

w ci�gu co najmniej 24 h nie zmienione. 

Do kontroli ci�nienia u�ywa� manometru rt�ciowego lub wodnego.  

Prób� szczelno�ci przeprowadzi� w obecno�ci Dostawcy Gazu.  

Po zako	czeniu próby sporz�dzi� protokół komisyjny w 3-ch egzemplarzach z opisem przebiegu 

próby.  

Odbiór instalacji gazowej nale�y przeprowadzi� po wykonaniu pozytywnych prób, kontroli  

zgodno�ci i jako�ci wykonania instalacji, po otrzymaniu pozwolenia u�ytkownika i odbiorcy  

o  sposobie jej uruchomienia, u�ywania i eksploatacji, wraz z dostarczeniem instrukcji obsługi  

urz�dzenia gazowego. 

5. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów. 

Przewody instalacji gazowej , po wykonaniu próby szczelno�ci, nale�y zabezpieczy�

antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a nast�pnie pomalowanie ich 

farb� podkładow� i nawierzchniow�. Przewody gazowe prowadzone po zewn�trznej �cianie 

budynku i w kotłowni nale�y pomalowa� kolorem �ółtym. 

UWAGA! 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  

( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) dopuszcza si� oferowanie 

urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach techniczno- 

funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem 

na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie 

gorszych od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres 

dokumentacji projektowej. 

Opracowała : 

in�. M. Kluzek 






