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I.OPIS TECHNICZNY 
 
1.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Tematem opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego wewnętrznej 
instalacji gazu  budowy budynku - Domu Opieki Zdrowotnej „Hospicjum”  na działce  nr. 
179/3 obręb 13 w Busku Zdroju” 
Inwestor: FUNDACJA GOSPODARCZA św. BRATA ALBERTA w Kielcach, 
                 25-725 Kielce, ul. Sienna 5 

 
2.PODSTAWA OPRACOWANIA.  
2.1.Zlecenie Inwestora  
2.2.Projekt architektoniczno-budowlany 
2.3.Projekt budowlany zamienny  z IX.2015r. 
2.4.Warunki techniczne PSG z dn.3.09.2015 nr. dokumentu 481/ZDKJ/WP2/107/15 
      znak PSG6V/481ZDK/63/1/342267/15/2/15  
2.5.Wytyczne technologiczne   
2.6.Istniejące uzbrojenie – sieć gazowa 
2.7.Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
2.9.Obowiązujące przepisy i normy  

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
3.1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE. 
Dla budynku przewidziano zasilanie z miejskiej sieci gazu średniopręŜnego oraz 
moŜliwość  awaryjnego zasilania w gaz z podziemnego zbiornika na propan-butan 
3.2. ZASILANIE  W GAZ Z SIECI GAZU ŚREDNIOPRĘśNEGO 
3.2.1.PRZYŁĄCZ GAZU 
Zgodnie z warunkami PSG źródłem zasilania projektowanego budynku w gaz będzie 
sieć gazu średniopręŜnego z rur PE 50 wraz z przyłączem z rur PE32 .  
W linii ogrodzenia przewidziano węzeł redukcyjno-pomiarowy „WG”. 
Przyłącz gazu wraz z węzłem stanowi temat odrębnej dokumentacji i realizacji PSG.    

3.2.2.ZALICZNIKOWA INSTALACJA GAZU. 
Z węzła redukcyjno-pomiarowego „WG” w linii ogrodzenia zaprojektowano wewnętrzną 
instalację zalicznikową  do budynku. 
Instalację przewidziano z rur PE 63 x 5.8 o łącznej  długości 13.5 m.  
Podejście z węzła gazowego naleŜy wykonać w rurze osłonowej stalowej φ 88.9x3.6 
promieniu gięcia > 500 mm. Końce rury osłonowej uszczelnić pianką poliuretanową. W 
murze ogrodzenia naleŜy zabudować kształtkę monoblok PE63/ stal φ 50  i rurami 
stalowymi stal φ 50 wykonać podejście do węzła gazowego. Przestrzeń prowadzenia 
rurociągu gazowego w murze wypełnić piaskiem gruboziarnistym.  
Podejście naleŜy wykonać wg. „Warunków technicznych projektowania, budowy, 
nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu”  i dyspozycji rys.G6 
Natomiast pionowe podejście w murze oporowym naleŜy wykonać rurami stalowymi 
φ50 prowadząc w bruździe zabezpieczonej zaprawą cementową. Na murze w szafce o 
wymiarach 80x60x25 cm  „ZG”  naleŜy zabudować zawór odcinający φ 50 oraz zawór 
typ MSV200 Alpa φ 50 
Przejście z rur PE na rury stalowe wykonać 1.0 m od muru oporowego przy pomocy 
kształtki nierozłącznej PE/stal. 
Gazociąg z rur PE 63x5.8 projektuje się z rur  szereg SDR11 klasy 100 koloru Ŝółtego 
atestowanych przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg. 
normy BN-74/6366-03,04 posiadający certyfikat zg. ze znakiem „B” wg normy PN-EN-
1555-1:2004. Natomiast odcinek przyłącza z rur stalowych projektuje się z rur ze 
znakiem B wg.PN-EN 10208-1:2009 z izolacją taśmą Poykena w klasie izolacji "C30" – 
płyn gruntujący Primer, taśma Polyken – warstwa wewnętrzna i zewnętrzna. 
zewnętrzna.  



Rurociągi oraz kształtki łączone będą metodą zgrzewania elektrooporowego z 
zastosowaniem kształtek atestowanych. 
Zgrzewanie elektrooporowe polega na łączeniu elementów przez załoŜenie  kształtek 
do zgrzewania na łączone elementy rur PE i podłączenie końcówek przewodów 
oporowych ze źródłem prądu. 
Prąd płynący w obwodzie powoduje wydzielanie się ciepła w cewce z drutem 
oporowym, który z kolei doprowadza do uplastycznienia łączonych powierzchni.  
Urządzenie do zgrzewania elektrooporowego musi zapewniać wymagane napięcie dla 
określonego typu kształtek oraz automatyczne odcięcie dopływu prądu po uzyskaniu w 
kształtce odpowiedniej temperatury fuzji. 
Schładzanie naleŜy przeprowadzać w temperaturze otoczenia. 
Nie wolno prowadzić zgrzewania w temperaturze niŜszej niŜ 0 oC, jak równieŜ w czasie 
mgły. Przed przystąpieniem do zgrzewania rur naleŜy nadać im kołowy kształt przez 
podgrzanie suszarką i odpowiednie uformowanie lub umieszczenia w specjalnych 
uchwytach przywracającym rurom przekrój kołowy. 
Bezpośrednio przed zgrzewem końcówki rur naleŜy obciąć prostopadle do osi lub 
zeskrawać dla usunięcia warstwy utlenionej. Końcówki przeznaczone do zgrzewania 
nie mogą być zanieczyszczone i uszkodzone. Łączenie rur powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą łączenia, którą opracowuje wykonawca 
robót. Karty technologiczne łączenia winny być uzgodnione przez upowaŜnionego 
przedstawiciela uŜytkownika sieci gazowej. 
Podejście do węzła gazowego „WG” i do budynku „ZG” rurami stalowymi wykonane 
będzie stosując spawanie elektryczne elektroda nietopliwą typu TIG.  
Uszkodzenia mechaniczne brzegów rur, takie jak karby, zadziory i inne wady naleŜy 
usunąć. Końce rur, które mają duŜe deformacje lub uszkodzenia naleŜy obciąć 
Brzegi rury oraz przylegające powierzchnie rury naleŜy starannie oczyścić do 
metalicznego połysku ze zgorzeliny, rdzy, farby, smaru, asfaltozy i innych 
zanieczyszczeń mających wpływ na własności spoin oraz osuszyć.  
W przypadku, gdy temperatura powietrza wynosi poniŜej 5oC lub są złe warunki 
klimatyczne złącza spawane naleŜy chronić przed zbyt szybkim chłodzeniem. 
Całość prac ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z normami PN-66/B-06050, BN-
62/8932-01, BN-81/8976-47. 
Prowadzenie prac ziemnych naleŜy odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z zabezpieczeniem ruchu pieszego. 
Po zrealizowaniu gazociągu naleŜy poddać go próbie szczelności i wytrzymałości przy 
uŜyciu gazowego czynnika próbnego – powietrza zgodnie z warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dn.26.04.2013 Dz.U.poz.640, z 
oznaczeniem   stref prób tablicami  ostrzegawczymi. 
Ciśnienie próbne winno wynosić 0,40 MPa  w czasie  1 godzin dla gazociągu  
Pomiaru i odczytu ciśnienia naleŜy dokonać na manometrze rejestrującym 
posiadającym aktualną legalizację. Z próby gazociągu  naleŜy sporządzić protokoły. 
Przed zasypaniem gazociągu naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą przez słuŜby geodezyjne. 
Po ułoŜeniu rur w wykopie dopływ naleŜy przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Roboty ziemne na gazociągu wykonane będą ręcznie w miejscu włączenia oraz na 
skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem a oraz mechanicznie na pozostałym odcinku. 
Dno wykopu naleŜy wyłoŜyć na warstwie piasku.  
Zalicznikowa instalację naleŜy zasypać warstwami:  
Warstwa I -  do wysokości 20 cm ponad rurę gazociągu gruntem lub piaskiem . 
Warstwa II - do wysokości 40 cm ponad gazociąg, na której naleŜy ułoŜyć taśmę  
                    ostrzegawczą szerokości 20 cm koloru Ŝółtego z tworzywa sztucznego.  
wg. dyspozycji rys.G7 
Na rys.G1 podano i zwymiarowano trasę zalicznikowej instalacji gazu, a na rys.G6 
dyspozycję. 
 
 
 



3.2.3.WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 
W  zewnętrznej szafce „ZG” zabudowana będzie za zaworem odcinającym zawór typ 
MSV200 φ 50 i po ścianie muru oporowego gaz doprowadzony będzie do pionu G1 i 
G2. Pionem G1 gaz doprowadzony będzie do kuchni  a pionem G2 gaz doprowadzony 
będzie do kotłowni . 
W kuchni przewidziano: 
trzon kuchenny „KG”  o mocy 27  kW 
taboret gazowy  „TG”  o mocy 9 kW 
W kotłowni przewidziano trzy  kotły jednofunkcyjne „KCO” o mocy 90 kW kaŜdy dla 
potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz dla przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej  o łącznej mocy 270 kW. 
Przed kotłami naleŜy zamontować zawór gazowy np. kulowe, oraz filtr gazowy – 
posiadające atest. Na podejściu do kotłów  przed zaworem gazowym naleŜy 
zabudować trójnik zakorkowany dla prób szczelności instalacji oraz manometr o 
zakresie 0 – 5 kPa. 
Pomieszczenie kotłowni posiadać będzie wentylację wywiewną grawitacyjną, 
wentylację nawiewną typ „Z” , okno w połaci dachowej oraz przewód powietrzno-
spalinowy spalinowy dla kotłów kondensacyjnych,  
W pomieszczeniu kuchni przewidziano wentylację zrównowaŜoną. 
Dla aktywnej ochrony bezpieczeństwa przewidziano detektory gazu typ NG (do gazu 
ziemnego) . W pomieszczeniu kotłowni NG1, w kuchni NG5 oraz na trasie gazociągu 
NG2-4 współpracujące z modułem alarmowym -centralkami (poz.3 i 7)  umieszczonych 
w pom. Monitoringu nr.04 na parterze.  
Sygnały z detektorów gazu NG1-5 naleŜy doprowadzić do centralki – poz.3 i 7  
Z centralki poz.7 sygnał wyprowadzony będzie dla sterowania zaworem MSV i 
sygnalizacją optyczno-dźwiękową.  
Instalację wewnętrzną gazu naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 
spawanie prowadząc rurociągi po ścianach w budynku – jak pokazano na rzutach 
budynku – rys.G1 - G3 
Przy przejściu przez ściany konstrukcyjne i stropy naleŜy zabudować tuleje ochronne, 
oraz dodatkowo na pionie G1 wykonać zabezpieczenie przy przejściu przez wydzielone 
strefy ppoŜ. 
Projektowana Instalacja gazu po wykonaniu, a przed uruchomieniem winna zostać 
poddana sprawdzeniu. 
Sprawdzenie polega na: 

•kontroli wykonania instalacji z dokumentacja projektową 
•kontrolo jakości i rodzaju uŜytych rur do wykonania instalacji 
•kontroli szczelności instalacji, którą przeprowadza się spręŜonym powietrzem  
• o ciśnieniu  5 kPa w okresie 30 minut przy uŜyciu manometru róŜnicowego. 

 
ZAPOTRZEBOWANIE GAZU 

1.Roczne 
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Dla potrzeb wentylacji  
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Dla potrzeb ciepłej wody uŜytkowej  
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Dla potrzeb przygotowania posiłków 
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 Łącznie orientacyjne zapotrzebowanie gazu wynosi 70250 m3/rok 

2.Godzinowe 
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 Razem  qhmax = 35.50 m3/rok 
 

OBCIĄśENIE CIEPLNE   
Kotłownia -  zastosowano urządzenia grupy „C. kubatura pomieszczenia > 6.5 m3 
Kuchnia   
V = 108.3 m3    
zastosowano Q = 27+9 = 36 kW 
Oc = Q / V = 36 / 108.3  =   0.332 kW/ m3 < Odop = 0.93 kW/ m3 
 
3.3.AWARYJNE  ŹRÓDŁO ZASILANIA W GAZ 
3.3.1.ZBIORNIK NA GAZ PŁYNNY 
Dla zmagazynowania gazu propan-butan przewidziano podziemny zbiornik o 
pojemności 4850 l. Od zbiornika do budynku gaz doprowadzony będzie do budynku do 
węzła redukcyjnego „WR” 
PowyŜszy zakres stanowi  temat odrębnej dokumentacji. 
 
3.3.2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU. 
Na ścianie budynku w szafce zewnętrznej ( za węzłem redukcyjnym II stopnia) 
przewidziano zawór typ MSV25 oraz zawór odcinający φ25 
Od zaworu  typu MSV zaprojektowano doprowadzenie gazu do kotłów  KCO2 
kondensacyjnych o mocy max 2 x 50  kW zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni 
na piętrze. 
Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 
spawanie.  
Przed kotłami naleŜy zamontować zawór gazowy np. kulowe, oraz filtr gazowy – 
posiadające atest. Na podejściu do kotłów  przed zaworem gazowym naleŜy 
zabudować trójnik zakorkowany dla prób szczelności instalacji oraz manometr o 
zakresie 0 – 5 kPa. 
Dla aktywnego systemu bezpieczeństwa przewidziano zawór typ MSV100 φ  25, 
detektory gazu ( dla gazu propan-butan) LPG1 – 5  współpracujące z modułem 
detekcyjno-alarmowym – centralka LED8 (poz.3i 7) zamontowana w pom. monitoringu 
Detektory gazu dla LPG naleŜy zamontować 30 cm od posadzki. 
Z centralki poz.7 sygnał wyprowadzony będzie dla sterowania zaworem MSV                       
i sygnalizacją optyczno-dźwiękową.  
Warunki realizacji i materiały wg pkt.3.2.3 
Na rzutach budynku podano rozwiązanie instalacji awaryjnego zasilania w gaz. 
Godzinowe max zapotrzebowanie gazu wynosi 4.94 m3/h  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. UWAGI  KOŃCOWE 

1. Całość robót wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie  z "Warunkami   
    technicznymi" cz.II.  

2. W czasie realizacji naleŜy przestrzegać podanych w „Warunkach technicznych”,  
    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  

 
4. Roboty ziemne prowadzić naleŜy zgodnie z normami PN-E-06050, BN-62/8932-01,  
    BN-81/8976-47. 
    Prowadzenie prac  ziemnych naleŜy odpowiednio oznakować zgodnie z przepisami   
    z zabezpieczeniem ruchu pieszego i kołowego 
 
5. Po zrealizowaniu zalicznikowej instalacji gazu naleŜy wykonać geodezyjną    
    dokumentację  powykonawczą 
 
6. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie 
    winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia  ITB , 

PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają  zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru w konsultacji z biurem projektów. 

 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyłącznie legalnych materiałów  
    budowlanych i wykończeniowych. 
    W opracowaniu podano przykładowe rozwiązanie materiałowe 
    Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o charakterystyce  
    odpowiadającej załoŜeniom projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich  
    z Inwestorem oraz z biurem projektów .  

8. Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta  

9. Próby i odbiory wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora. 

10. Aktywny system bezpieczeństwa montować zgodnie z wytycznymi producenta        
      f-my ATEST-GAZ 

11.Zalecenia jednostek uzgadniających i opiniujących oraz wytyczne projektu  
     technologicznego stanowią integralna część niniejszego opracowania. 
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