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Wewnętrzna instalacja gazowa

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie niniejsze obejmuje odcinek instalacji g azowej od punktu pomiaru umieszczonego na zewn ętrznej ścianie budynku
do palnika kotła w kotłowni oraz do central wentyla cyjnych dachowych.
Instalacja b ędzie dostarcza ć gaz ziemny GZ 50 do  palnika kotła o znam. mocy 28 5 kW oraz central wentylacyjnych o ł ącznej mocy 
cieplnej 139,8 kW.
Do pomiaru przepływu gazu w ilo ści 48,0 m3/h przewidziano ( jako podlicznik) gazomi erz miechowy G40 i uj ęty jest w projekcie 
doziemnej  instalacji gazu.
Gazomierz zlokalizowano na w szafce wn ękowej na ścianie budynku o wymiarach 140x110,60 cm.
Zaraz za węzłem pomiarowym nast ąpi rozdział gazu dla potrzeb kotłowni oraz potrzeb wentylacji.  Przepływ gazu odbywał si ę będzie
przewodami  z rur stalowych bez szwu wg. PN - 80/H-7 4219 łączonych na spaw.
Przewód gazowy od w ęzła pomiarowego do kotła wyposa żyć w zawór z głowic ą samozamykaj ącą. Zawór ten umieszczony b ędzie na
zewnętrz budynku
w skrzynce gazowej wn ękowej  o wymiarach 40x40 cm.
Przewód gazowy do kotła prowadzi ć po ścianie oraz pod stropem kotłowni w normatywnych odl egło ściach od instalacji elektrycznej
i od pozostałych projektowanych instalacji w budynk u. Przewód gazowy do central wentylacyjnych prowadzi ć odcinkiem pionowym 
na dach oraz odcinkami poziomymi pod stropem kotłow ni i na poziomie dachu. Na poziomie dachu przewód g azowy układa ć i 
mocowa ć do  podpór z betonu w odległo ści co 1,5 m.
Przewody gazowe prowadzi ć na powierzchni ścian wewn ętrznych w odległo ści 2 cm od tynku na uchwytach w odległo ści co 1,5 m 
dla poziomów.
Przewód gazowy przez ściany prowadzi ć w rurach ochronnych wg BN/82/8976-50, która powinn a wystawa ć po 3 cm
z każdej strony ściany. Przestrze ń między rur ą ochronn ą a przewodem nale ży wypełni ć materiałem plastycznym. Przewody instalacji
gazowej
w stosunku do innych instalacji stanowi ących wyposa żenie budynku nale ży zlokalizowa ć w sposób zapewniaj ący bezpiecze ństwo 
użytkowania.
Odległo ść między przewodami instalacji gazowej a innymi przewoda mi powinna umo żliwia ć wykonanie prac konserwatorskich.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by ć usytuowane w odległo ści co najmniej 0,1m powy żej innych przewodów 
instalacyjnych
a przy skrzy żowaniach odległo ść między przewodem gazowym a przewodami innych instalacj i winna wynosi ć co najmniej 0,02m.
Przy przej ściach instalacji przez przegrody oddziele ń pożarowych nie stosowa ć stalowych rur ochronnych natomiast przej ścia 
należy zabezpieczy ć

do odporno ści ogniowej przegrody, przez osłony po żarowe np typu PYROPLEX – dla średnicy powy żej dn 40, natomiast dla średnic 
mniejszych
 i równych dn 40 przej ścia nale ży uszczelni ć masą pęczniej ącą np. PYROPLAST SCHOTT.
Każde podej ście do centrali wyposa żyć w zawór gazowy odcinaj ący.
Zawory nale ży tak zamontowa ć aby były widoczne i aby była łatwo ść w ich monta żu
i demonta żu, oraz sprawdzenia szczelno ści. Wysoko ść minimalna zamontowania zaworu przy kotle powinna w ynosi ć 70 cm od 
podłogi.
Palniki gazowe  ł ączyć  na sztywno za  pomoc ą  podej ścia  z rur i kształtek gwintowanych, stosuj ąc dwuzł ączki dla łatwego 
rozł ączenia przyboru.
Dla zapewnienia mo żliwo ści odci ęcia dopływu gazu, na odgał ęzieniu do kotłowni, projektuje si ę monta ż kurka z głowic ą 
samozamykaj ącą wchodz ącego
w   zestaw  ASBIG.
Dobrano   Aktywny   System Bezpiecze ństwa Instalacji Gazowej typu GAZEX, który b ędzie automatycznie zamykał dopływ gazu i 
energii elektrycznej do kotłowni przy przekroczeniu  stężenia gazu o 0.01 % dolnej granicy wybuchowo ści.
System składa si ę

- z głowicy samozamykającej (zawór dn 50); głowica nie wymaga zasilania w stanie normalnej  pracy( czuwania), jest zamykana 

krótkim
 impulsem  elektrycznym  o niskim napi ęciu 12 V i znikomej energii. Instalacja elektryczna łącząca głowic ę i modułalarmowy jest 
więc wolna
od napi ęcia i pr ądu, mog ącego spowodowa ć iskrzenie lub wydzielanie si ę dużej ilo ści ciepła.
- 2 detektorów gazu (czujki) - umieszczone w kotłow ni nad kotłem  oraz pod stropem w martwych miejscac h kotłowni ,
- modułów   alarmowych   -   pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy st ężenia   gazu pomieszczeniu, moduł zasila i steruje p racą 
detektorów gazu oraz generuje impulsy zamykaj ące głowic ę

- sygnalizatora akustycznego
- sygnalizatora świetlnego, który eliminuje zagro żenia wybuchu gazu poprzez odci ęcie dopływu gazu.
Zawór umieszczony jest w szafce, na zewn ętrznej ścianie budynku  za stacj ą pomiarow ą gazu w szafce wn ękowej o wymiarach 
40x40x28.
Głowica zamykana jest impulsem elektrycznym, otwier ana tylko r ęcznie.
Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do użytku nale ży sprawdzi ć zgodno ść z projektem polegaj ącym na sprawdzeniu 
wymiarów przewodów gazowych, wentylacyjnych i wła ściwego prowadzenia, oraz działania przyborów gazowy ch itp.
Ponadto nale ży przeprowadzi ć kontrol ę jako ści odno śnie materiałów, zgodno ści z przepisami  i prób ę szczelno ści.
Prób ę szczelno ści przeprowadzi ć przed pomalowaniem rur.
Przed przeprowadzeniem próby instalacji nale ży przedmucha ć powietrzem w celu usuni ęcia  ewentualnych zanieczyszcze ń i 
sprawdzeniu,
czy instalacja nie jest zatkana.
Prób ę szczelno ści przeprowadzi ć dla całej instalacji spr ężonym powietrzem pod ci śnieniem 0,4 MPa. Badanie szczelno ści 
przeprowadza si ę po uprzednim ustabilizowaniu temperatury  czynnika  próbnego. Instalacj ę należy uwa żać za szczeln ą o ile 
wytworzone ci śnienie pozostanie w ci ągu  co najmniej 24 h nie zmienione.Do kontroli ci śnienia u żywać manometru rt ęciowego lub 
wodnego.
Prób ę szczelno ści przeprowadzi ć w obecno ści Dostawcy Gazu.
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Po zako ńczeniu próby sporz ądzić protokół komisyjny w 3-ch egzemplarzach z opisem p rzebiegu próby.
Odbiór instalacji gazowej nale ży przeprowadzi ć po wykonaniu pozytywnych prób, kontroli  zgodno ści i jako ści wykonania instalacji, 
po otrzymaniu pozwolenia u żytkownika i odbiorcy o  sposobie jej uruchomienia, używania i eksploatacji, wraz z dostarczeniem 
instrukcji obsługi  urz ądzenia gazowego.
Przewody instalacji gazowej , po wykonaniu próby szc zelno ści, nale ży zabezpieczy ć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie 
przewodów z rdzy,
a nast ępnie pomalowanie ich farb ą podkładow ą i nawierzchniow ą. Przewody gazowe nale ży pomalowa ć kolorem żółtym.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. J.m.

Nr STWiOR: S3-ST
Wewnętrzna instalacja gazowa
1 Nr STWiOR: S3-ST

Roboty instalacyjne
1.1 Nr STWiOR: S3-ST

KNR 215/304/5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80·mm 1,5 m

1.2 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/304/3
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm 8 m

1.3 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/304/2
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40·mm 42 m

1.4 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/304/1
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32·mm 28 m

1.5 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/304/1
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25·mm 29 m

1.6 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/302/2
Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm 8 m

1.7 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/304/5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80·mm - tuleje 5 m

1.8 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/305/2
Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, Fi do 65·mm 117 m

1.9 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/310/5
Kurki gazowe przelotowe, Fi 50·mm 1 szt

1.10 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/310/4
Kurki gazowe przelotowe, Fi 40·mm 1 szt

1.11 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/310/2 (2)
Kurki gazowe przelotowe, Fi 25·mm 1 szt

1.12 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/310/2 (1)
Kurki gazowe przelotowe, Fi 20·mm 3 szt

1.13 Nr STWiOR: S3-ST
KNRW 219/205/2
Głowica samozamykająca z napędem MAG, Dn·50 mm 1 szt

1.14 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/120/1
analogia - szafka gazowa 40*40cm  wnękowa 1 szt

1.15 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/306/5
analogia - podłączenie palnika gazowego kotła 1 kpl

1.16 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 215/313/1
analogia - podłączenie central wentylacyjnych 4 szt

2 Nr STWiOR: S3-ST
Roboty antykorozyjne, przebicia

2.1 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm 24,5 m2

2.2 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa 24,5 m2

2.3 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania 24,5 m2

2.4 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 401/208/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 30·cm 5 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. J.m.
2.5 Nr STWiOR: S3-ST

KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia - podpory pod przewód gazowy na 
dachu 10,5 m3

2.6 Nr STWiOR: S3-ST
KNR 401/206/3
analogia - prześcia przewodami przez strefy pożarowe i stropy 5 szt


