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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS

Zgodnie z otrzymanymi warunkami podł ączenie instalacji gazowej w budynku przewidziano
z sieci gazowej średniego ci śnienia.
Opracowanie niniejsze obejmuje odcinek instalacji g azowej od zaworu odcinaj ącego umieszczonego
na zewnętrznej ścianie budynku do palników gazowych dachowych centr al wentylacyjnych
 dla dwóch segmentów cz ęści produkcyjnej.  Przewód gazowy do podł ączenia dwóch nast ępnych
central dla nast ępnych segmentów hali produkcyjnej realizowanych w n astępnym etapie nale ży zaślepić.
Instalacja b ędzie dostarcza ć gaz ziemny GZ 50 do  palników central wentylacyjny ch gazowych
dachowych docelowo o ł ącznej mocy cieplnej 223 kW. Centrale wentylacyjne s łużyć będą
do wentylacji oraz ogrzewania pomieszcze ń produkcyjnych. Zgodnie z otrzymanymi warunkami
pomiar zu życia gazu ł ącznie z punktem redukcyjnym przewidziano w szafce w olnostoj ącej.
Węzeł redukcyjno-pomiarowy zlokalizowano w szafce wol nostoj ącej i jest elementem przył ącza
 gazu wg projektu ZG Rzeszów.
Dla potrzeb wentylacyjnych i ogrzewania cz ęści produkcyjnej projektuje si ę odcinek instalacji
doziemnej gazu zako ńczony zaworem odcinaj ącym na ścianie budynku.
Zawór ten umieszczony b ędzie w skrzynce gazowej wn ękowej  o wymiarach 30x30 cm
na wysoko ści min. 0,5m nad teren. Projekt instalacji doziemnej  gazu stanowi oddzielne opracowanie.
Przepływ gazu w ilo ści 26,2 m3/h od kurka odcinaj ącego na ścianie budynku do nagrzewnic gazowych
 central wentylacyjnych odbywał si ę będzie przewodami z rur stalowych bez szwu wg PN - 80/ H-74219
 łączonych na spaw o średnicach jak w cz ęści rysunkowej projektu.

Przewód gazowy prowadzi ć po ścianie zewn ętrznej budynku odcinkiem pionowym na dach oraz odci nkami
poziomymi na poziomie dachu. Na poziomie dachu prze wód gazowy układa ć

 i mocowa ć do  podpór z klocków betonowych w odległo ści co 1,5 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych ins talacji stanowi ących wyposa żenie budynku nale ży
zlokalizowa ć w sposób zapewniaj ący bezpiecze ństwo u żytkowania.
Odległo ść między przewodami instalacji gazowej a innymi przewoda mi powinna umo żliwia ć
 wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki in stalacji 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 0,02 m.
Podłączenie central wentylacyjnych wykona ć po ich ustawieniu i przymocowaniu do konstrukcji n ośnej.
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. 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.

Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do użytku nale ży sprawdzi ć zgodno ść
z projektem polegaj ącym na sprawdzeniu wymiarów przewodów gazowych, wen tylacyjnych
i właściwego prowadzenia, oraz działania przyborów gazowy ch itp.
Ponadto nale ży przeprowadzi ć kontrol ę jakości odno śnie materiałów, zgodno ści z przepisami
i prób ę szczelno ści.
Próbę 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.
Próbę 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 ciągu co najmniej 24 h nie zmienione.
Do kontroli ci śnienia u żywać manometru rt ęciowego lub wodnego.
Próbę szczelno ści przeprowadzi ć w obecno ści Dostawcy Gazu.
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, u żywania i eksploatacji, wraz z dostarczeniem instruk cji
obsługi  urz ądzenia gazowego.
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu próby szcz elności, nale ży zabezpieczy ć antykorozyjnie
 poprzez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a następnie pomalowanie ich farb ą podkładow ą

 i nawierzchniow ą. Przewody gazowe prowadzone po zewn ętrznej ścianie budynku i w kotłowni nale ży
pomalowa ć kolorem żółtym.

    II. Instalacja grzewcza

Przedmiot i zakres  opracowania.
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwi ązania ogrzewania
budynku HALI Nr 2 (I etapu realizacji - jednostki p rodukcyjne 1 i 2) realizowanego w ramach ROZBUDOWY
INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT-II et ap.

Założone parametry klimatu wewn ętrznego do oblicze ń instalacji grzewczej
Temperatury wewn ętrzne pomieszcze ń przyj ęto zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz z Dz. U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.
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Temperatury obliczeniowe zewn ętrzne zgodnie z PN-82/B-02403. – strefa III
            Temperatura zewn ętrzna      - 20 *C

Współczynniki przenikania ciepła wynosz ą:
            Dla ścian zewn ętrznych - 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  zgod nie z obliczeniami strat ciepła dla cz ęści produkcyjnej wynosi:
         Qc.o. = 128,5 kW
w tym dla jednostek produkcyjnych 1 i 2    Qc.o. = 66,9 kW

Pokrycie strat ciepła w halach produkcyjnych przewid uje si ę za pomoc ą ogrzewania powietrznego uj ętego ł ącznie z wentylacj ą 
mechaniczn ą tych pomieszcze ń.
Ogrzewanie klatek schodowych, oraz pomieszcze ń sanitarnych i dodatkowych projektuje si ę grzejnikami elektrycznymi panelowymi 
o mocy grzewczej jak pokazano w cz ęści rysunkowej projektu. Grzejniki nale ży podł ączyć zgodnie z DTR oraz wytycznymi 
producenta.
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Przedmiar robót

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

1 Nr STWiOR: S2-ST
Roboty instalacyjne

1.1 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/304/4
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65·mm 32 m

1.2 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/304/3
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm 29 m

1.3 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/304/1
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32·mm 9 m

1.4 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/305/3
Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, Fi 80-150·mm 70 m

1.5 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 219/205/1
analogia - kurek gazowy kulowy kołnierzowy , Dn 65·mm 1 szt

1.6 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/310/3
Kurki gazowe przelotowe, Fi 32·mm 2 szt

1.7 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/120/2
analogia - szafka gazowa wnękowa 30x30 1 szt

1.8 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 401/208/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 30·cm 1 szt

1.9 Nr STWiOR: S2-ST
KNRW 215/112/8 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE,  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 90·mm- tuleja ochronna 0,5 m

1.10 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 220/112/1
analogia - podpory betonowe pod przewód gazowy 7 m3

1.11 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 402/307/3 (2)
Zakorkowanie podejścia gazowego, korkiem żeliwnym, Fi·40-50·mm 1 szt

2 Nr STWiOR: S2-ST
Roboty antykorozyjne

2.1 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 712/103/5
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, 
Fi·58-219·mm 14 m2

2.2 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 712/202/5 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba olejna ogólnego stosowania 14 m2

2.3 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 712/201/5 (2)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa 14 m2

3 Nr STWiOR: S2-ST
Ogrzewanie elektryczne

3.1 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/417/1
analogia - grzejnik elektryczny panelowy N=1500W 1 kpl

3.2 Nr STWiOR: S2-ST
KNR 215/417/1
analogia - grzejnik elektryczny panelowy N=1000W 2 kpl


