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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

 

 

1. OPIS TECHNICZNY 

2. RYSUNKI: 

a) Rzut parteru      skala 1:100   rys. S2.1 
b) Rzut piętra   skala 1:100  rys. S2.2 
c) Rzut dachu   skala 1:100  rys. S2.3 
d) Aksonometria gazu  skala 1:100  rys. S2.4  
e) Szafka gazowa na kurek główny    rys. S2.5  
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ  INSTALACJA GRZEWCZA   
 
I. Wewnętrzna instalacja gazu. 
 
Przedmiot i zakres opracowania. 
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwiązania wewnętrznej instalacji gazowej 
dla budynku HALI Nr 2 (I etapu realizacji - jednostki produkcyjne 1 i 2) realizowanego  
w ramach ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  Z CENTRUM OBSŁUGI 
PPNT-II etap. 
 
Opis instalacji gazowej. 
Zgodnie z otrzymanymi warunkami podłączenie instalacji gazowej w budynku przewidziano  
z sieci gazowej średniego ciśnienia. 
Opracowanie niniejsze obejmuje odcinek instalacji gazowej od zaworu odcinającego 
umieszczonego na zewnętrznej ścianie budynku do palników gazowych dachowych central 
wentylacyjnych dla dwóch segmentów części produkcyjnej.  Przewód gazowy do podłączenia 
dwóch następnych central dla następnych segmentów hali produkcyjnej realizowanych w 
następnym etapie należy zaślepić.  
Instalacja będzie dostarczać gaz ziemny GZ 50 do  palników central wentylacyjnych gazowych 
dachowych docelowo o łącznej mocy cieplnej 223 kW. Centrale wentylacyjne służyć będą do 
wentylacji oraz ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. Zgodnie z otrzymanymi warunkami 
pomiar zużycia gazu łącznie z punktem redukcyjnym przewidziano w szafce wolnostojącej. 
Węzeł redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany zostanie w szafce wolnostojącej i jest elementem 
przyłącza gazu wg projektu ZG Rzeszów.  
Dla potrzeb wentylacyjnych i ogrzewania części produkcyjnej projektuje się odcinek instalacji 
doziemnej gazu zakończony zaworem odcinającym kulowym kołnierzowym na ścianie 
budynku.  
Zawór ten umieszczony będzie w skrzynce gazowej wnękowej  o wymiarach 30x30 cm  
na wysokości min. 0,5m nad teren. Projekt instalacji doziemnej gazu stanowi oddzielne 
opracowanie. 
Przepływ gazu w ilości 26,2 m3/h od kurka odcinającego na ścianie budynku do nagrzewnic 
gazowych central wentylacyjnych odbywał się będzie przewodami z rur stalowych bez szwu 
wg. PN - 80/H-74219 łączonych na spaw o średnicach jak w części rysunkowej projektu.  
 
Przewód gazowy prowadzić po ścianie zewnętrznej budynku odcinkiem pionowym na dach 
oraz odcinkami poziomymi na poziomie dachu. Na poziomie dachu przewód gazowy układać 
 i mocować do  podpór z klocków betonowych w odległości co 1,5 m.  
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynku należy zlokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.  
Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być 
usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych a przy 
skrzyżowaniach odległość między przewodem gazowym a przewodami innych instalacji winna 
wynosić co najmniej 0,02 m.  
Podłączenie central wentylacyjnych wykonać po ich ustawieniu i przymocowaniu do 
konstrukcji nośnej. 
Każde podejście do centrali wyposażyć w zawór gazowy odcinający.   
Zawory należy tak zamontować aby były widoczne i aby była łatwość w ich montażu  
i demontażu, oraz sprawdzenia szczelności. Palniki gazowe  łączyć  na sztywno za  pomocą  
podejścia  z rur i kształtek gwintowanych, stosując dwuzłączki dla łatwego rozłączenia 
przyboru.  
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Sprawdzenie - próba szczelności i odbiór instalacji gazowej. 
Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do użytku należy sprawdzić zgodność  
z projektem polegającym na sprawdzeniu wymiarów przewodów gazowych, wentylacyjnych  
i właściwego prowadzenia, oraz działania przyborów gazowych itp.  
Ponadto należy przeprowadzić kontrolę jakości odnośnie materiałów, zgodności z przepisami   
i próbę szczelności.  
Próbę szczelności przeprowadzić przed pomalowaniem rur.  
Przed przeprowadzeniem próby instalacji należy przedmuchać powietrzem w celu usunięcia  
ewentualnych zanieczyszczeń i sprawdzeniu, czy instalacja nie jest zatkana.  
Próbę szczelności przeprowadzić dla całej instalacji sprężonym powietrzem pod ciśnieniem  
0,4 MPa. Badanie szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury  
czynnika próbnego. Instalację należy uważać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 
pozostanie w ciągu co najmniej 24 h nie zmienione. 
Do kontroli ciśnienia używać manometru rtęciowego lub wodnego.  
Próbę szczelności przeprowadzić w obecności Dostawcy Gazu.  
Po zakończeniu próby sporządzić protokół komisyjny w 3-ch egzemplarzach z opisem 
przebiegu próby.  
Odbiór instalacji gazowej należy przeprowadzić po wykonaniu pozytywnych prób, kontroli  
zgodności i jakości wykonania instalacji, po otrzymaniu pozwolenia użytkownika i odbiorcy  
o  sposobie jej uruchomienia, używania i eksploatacji, wraz z dostarczeniem instrukcji obsługi  
urządzenia gazowego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów. 
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu próby szczelności, należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a następnie pomalowanie 
ich farbą podkładową i nawierzchniową. Przewody gazowe prowadzone po zewnętrznej 
ścianie budynku należy pomalować kolorem żółtym. 

 
II. Instalacja grzewcza 
 
Przedmiot i zakres  opracowania. 
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwiązania ogrzewania  
budynku HALI Nr 2 (I etapu części produkcyjnej) realizowanego w ramach ROZBUDOWY 
INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT-II etap. 
 
Założone parametry klimatu wewnętrznego do obliczeń instalacji grzewczej 
Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
oraz z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.  
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z PN-82/B-02403. – strefa III 
Temperatura zewnętrzna        - 20 °C 
Współczynniki przenikania ciepła wynoszą: 
Dla ścian zewnętrznych    - U = 0,261 W/m2K,  
Dla stropu     - U = 0,205W/m2K 
Dla posadzki      - U= 0,429 W/m2K 
Dla okien      - U= 1,8 W/m2K 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych  zgodnie z obliczeniami strat ciepła dla części 
produkcyjnej wynosi:  

         Qc.o. = 128,5 kW  
w tym dla jednostek produkcyjnych 1 i 2    Qc.o. = 66,9 kW 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych  poszczególnych pomieszczeń hali 
produkcyjnej opisano w części rysunkowej projektu. 
 
Rozwiązania instalacji grzewczej. 
Pokrycie strat ciepła w halach produkcyjnych przewiduje się za pomocą ogrzewania 
powietrznego ujętego łącznie z wentylacją mechaniczną tych pomieszczeń. 
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Ogrzewanie klatek schodowych, oraz pomieszczeń sanitarnych i dodatkowych projektuje się 
grzejnikami elektrycznymi panelowymi o mocy grzewczej jak pokazano w części rysunkowej 
projektu. Grzejniki należy podłączyć zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta. 
 
 
UWAGA! 
 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wska zane pochodzenie materiałów  
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urz ądzeń) Zamawiaj ący dopuszcza 
oferowanie urz ądzeń i materiałów równowa żnych o takich samych parametrach 
techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj ą realizacj ę robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow ę oraz zapewni ą uzyskanie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych nie gorszych od zało żonych w wy żej wymienionych dokumentach 
określających zakres dokumentacji projektowej. 
 
 

Opracowała : inż. M. Kluzek 
 












