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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest:
•
•
•
•

Zlecenie inwestora
Własne obserwacje i pomiary
Obowiązujące normy i przepisy
Mapa do celów projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.
Zakres opracowania obejmuje instalację gazową od punktu red-pom. (wg odrębnego
opracowania), zlokalizowanego na działce inwestora do urządzeń gazowych.

3. Dane ogólne
Działki na których projektuje się instalacje gazową zlokalizowane są w granicach obszaru
stanowiącego własnośc Inwestora. Projektowana instalacja zostanie zasilana z proj. przyłącza
gazu ś/c (wg odrębnego opracowania). Przewód gazowy na terenie działki inwestora przebiegał
będzie w sposób nie kolidujący z pozostałą infrastrukturą techniczną.

4. Obszar oddziaływania
Oceny obszaru oddziaływania dokonano na podstawie § 10 ust. 6 p. 1 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz § 163 ust. 1 Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został
zaprojektowany tj. dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

5. Instalacja gazowa na zewnątrz budynków
Dane podstawowe
Projektuje się wykonanie instalacji gazowej przy użyciu rur ze stali oraz PE. Instalację 0,5m
przed punktem redukcyjno-pomiarowym oraz zewnętrznymi ścianami budynków należy
wykonać z rur stalowych w izolacji z materiałów powłokowych klasy C. Pozostałe przewody
podziemne projektuje się z rur PE 100RC SDR 11 do gazu. Instalacja gazowa zaczynała się
będzie za zasuwą za punktem redukcyjno – pomiarowym (proj. wg odrębnego opracowania).
Odcinki stalowe należy wykonać z rur zgodnych z PN-80/H-74219, ze stali gatunku R35 wg
PN-89/H-84023/07. Są to rury stalowe bez szwu, przewodowe, walcowane na gorąco,
ogólnego zastosowania. Rury przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do
3

2,5[MPa]. Projekt przewiduje zastosowanie przewodów o średnicy nominalnej DN50, oraz
DN32. Poszczególne odcinki rur oraz kształtki wymagane przy zmianach kierunku trasy
instalacji łączyć ze sobą za pomocą spawania gazowego. Złącza spawane, po przeprowadzeniu
prób wytrzymałości i szczelności gazociągu, zabezpieczyć antykorozyjnie. Przy wchodzeniu
instalacji gazowej do budynku zastosować należy kolano hamburskie. Zmiana materiału ze stali
na PE przy pomocy prefabrykowanych kształtek PE/stal typ nierozłączny.
Instalację prowadzoną na zewnątrz budynku wykonać w gruncie z rur i kształtek dn 63x5,8 PE
100 RC SDR 11 oraz dn 32x3,0 PE 100 RC SDR 11 do gazu. Projektuje się wykonanie
podsypki pod instalację gazową o grubości warstwy min. 5 cm piasku (2,0mm) lub gruntu
rodzimego (bez gruzu i kamieni). Poziom podłoża musi być tak wykonany, aby rurociągi
mogły być układane bezpośrednio na nim. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o
wielkości powyżej 60 mm wysokość podsypki zwiększyć o 0,05 m. Wzdłuż rurociągu, przed
wykonaniem zasypki rozwinąć drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju min. Cu 2,5 mm2 w
izolacji DY. Ponieważ przewody są w oryginalnych izolacjach dielektrycznych, należy zadbać,
aby w trakcie układania nie uszkodzić tej izolacji, zapewnić prawidłowe wykonanie izolacji
dielektrycznej w miejscach łączenia przewodów, aby zapewnić ciągłość elektryczną
złączonych odcinków.
Obsypkę wykonywać warstwami piaskiem (2,0mm) lub gruntem rodzimym (bez gruzu i
kamieni), równolegle po obu stronach rur, zagęszczając dokładnie każdą warstwę (grubość
warstwy nie większa niż 1/3 średnicy rury). Pierwsza warstwa, aż do osi rury powinna być
zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Dla zapewnienia całkowitej
stabilności przewodu materiał obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy rurą, a
ścianą wykopu. Zasypkę należy wykonywać do uzyskania min. 5 cm warstwy zagęszczonego
gruntu nad wierzchem rury. W odległości 0, 4 m nad górną ścianką rurociągu, rozwinąć taśmę
identyfikacyjną z PE koloru żółtego o szer. 0, 2m. Po spełnieniu tego warunku można
przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt mechanicznie warstwami grubości 20 do
30 cm.
Jako rury przepustowe stosować rury tej samej klasy jak rury przewodowe tj. PE 100 RC SDR
11. Rura przewodowa powinna spoczywać swobodnie na dnie rury przepustowej. W miejscach
przecisku gdzie nie jest wymagana rura przepustować na instalacji zastosować rurę PE 100 RC
typ 3. Dodatkowo skrzyżowania z siecią cieplną należy zabezpieczyć rurą osłonową stalową
DN 150 oraz DN 100 w izolacji n-v wg DIN 30670, rura przewodowa musi być ustawiona
centrycznie względem rury osłonowej. Na rurze przewodowej należy nałożyć pierścienie
dystansowe.
Tyczenie oraz strefa kontrolowana
Wytyczenie trasy instalacji gazowej w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego
geodetę na podstawie projektu budowlanego, powinno odbywać się przy udziale kierownika
budowy. Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji
ogólnopaństwowej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz.640), przewody gazowe układane w ziemi i nad ziemią powinny mieć wyznaczone,
na okres eksploatacji strefy kontrolowane. Dla instalacji gazowej wyznacza się strefę
kontrolowaną o szerokości 1, 0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią rury. W strefach
kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić
drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości
instalacji gazowej podczas jej eksploatacji.
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Roboty ziemne
Roboty ziemne należy prowadzić w technologii wykopu otwartego wyjątek stanowią przejścia
instalacji oznaczone jako przecisk, które należy wykonać metodą bezwykopową, przeciskiem
pneumatycznym lub hydraulicznym.
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).
Dla robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów dla różnego rodzaju instalacji
najczęściej występują zagrożenia takie jak:
• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu;
• Wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej
(łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się,
• Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe
zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1, 0 m.
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1, 0 m zapewnia się przez:
• Wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie),
• Wykonanie umocnień pionowych ścian.
Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu.
Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średnio spoistych kąt
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie
większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od
wielkości wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia ścian wykopów wykonuje się, jako typowe, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie nie
przewiduje się obciążeń spowodowanych przez inne budowle, środki transportu lub
składowany materiał, urobek.
W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących
wymagań:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej
głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu.
- sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej przerwie w
pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie.
- likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.
- wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów.
- nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1, 0 m od krawędzi wykopu ze
ścianami obudowanymi.
- składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu.
- zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli.
- każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania wykopów.
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- każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów.
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę
bezpieczną związaną z pracą maszyn.
W strefie zbliżenia do kabli energetycznych NN, NS, NW, kabli i kanalizacji telefonicznych
prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kable
przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi na odcinku 1,5 mb.
Zaleca się, jeżeli jest możliwość, wykonywanie przekopów kontrolnych celem zlokalizowania
przewodów instalacji podziemnych zwłaszcza w miejscach proj. przecisków.
Minimalna szerokość wykopów powinna wynosić dn+0,20m. Po zasypaniu wykopów
naruszone nawierzchnie trawników i pozostałych elementów środowiska należy przywrócić do
stanu pierwotnego.
Układanie przewodów i montaż
Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy
skorygować na miejscu.
Rury i kształtki o średnicach do dn 63 łącznie, łączyć wyłącznie metodą elektrooporową.
Prace montażowe należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia wnętrza
rur oraz powstania nadmiernych naprężeń w odcinkach rur przewodowych.
Z uwagi na duży wsp. rozszerzalności liniowej układanie i zasypka rurociągu powinny być
wykonywane w temperaturze, w której rurociąg będzie eksploatowany. W tym celu, dla
osiągnięcia stabilizacji i likwidacji naprężeń termicznych, po wykonaniu podsypki z gruntu
rodzimego (bez gruzu i kamieni), należy:
− ułożyć gazociąg w wykopie
− wykonać obsypkę rury
− ułożyć drut lokalizacyjny
− po upływie 2 godz. niezbędbych na stabilizację termiczną zagęścić obsypkę przy rurze,
wykonać nadsypkę z gruntu rodzimego i zasypkę, układając 40cm nad rurociągiem taśmę
ostrzegawczą koloru żółtego
Montaż, układanie i zasypywanie przewodu gazowego należy wykonywać z zachowaniem
zasad:
• sprawdzić czystość każdej rury przed jej zamontowaniem w urządzeniu zaciskowym
zgrzewarki
• zaślepić zgrzane odcinki rury,
• zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków instalacji gazowej
• nadsypkę i zasypkę wykonać zagęszczanymi warstwami
Skrzyżowanie przewodów gazowych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. W przypadku
skrzyżowań (zbliżeń) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:
• W miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią, istniejące kable należy zabezpieczyć na
odcinku 1,5 m rurą osłonową dzieloną
- Φ110 dla kabli niskiego napięcia oraz
optotelekomunikacyjnych; Φ160 dla kabli średniego i wysokiego napięcia.
• W miejscach skrzyżowań zachować odległość od kabli 0,20 m
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Czyszczenie przewodów
Powierzchnie wewnętrzne rurociągów przed przekazaniem go do eksploatacji powinny być
oczyszczone i osuszone. Po zasypaniu wykopu należy dokonać czyszczenia wnętrza rury.
Dla rurociągów o średnicy dn≤63 dopuszcza się wykonanie oczyszczenia za pomocą
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprężonym powietrzem.
Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą spuszczenia powietrza:
Podczas oczyszczania za pomocą spuszczenia powietrza ciśnienie powietrza powinno wynosić
0,4 MPa. Spuszczanie powietrza należy prowadzić do czasu usunięcia wszystkich
zanieczyszczeń, nie mniej niż 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie
mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego
oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (występują zanieczyszczenia lub woda), należy
wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących.
Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem:
Podczas oczyszczania za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem, powietrze należy
przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka gazociągu. Ciśnienie powietrza
w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niż
2:1 powinno wynosić 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju
gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprężonym
powietrzem (występują zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu
tłoków czyszczących.
Czyszczenie należy wykonać bezpośrednio przed próbą wytrzymałości i szczelności i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszłego użytkownika.
Próba ciśnieniowa
Po oczyszczeniu, budowane rurociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości i
szczelności pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Próbę należy przeprowadzić według poniższych zapisów:
• czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących
osady,
• ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż 0,75 MPa
• przyrząd pomiarowy:
− przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1,
− zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby,
− przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

• czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu:
− nie mniej niż 2 godziny,

• czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu:
− nie mniej niż 24 godziny ,
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• dopuszczalny spadek ciśnienia:
− nie dopuszcza się spadku ciśnienia.

• próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na
rurociągach,
• jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem należy
zlokalizować i usunąć nieszczelność,
Próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecności
przedstawiciela przyszłego użytkownika.
Oznakowanie trasy instalacji gazowej
Wzdłuż rurociągu, przed wykonaniem obsypki rozwinąć drut sygnalizacyjny miedziany o
przekroju min. Cu 2,5 mm2 w izolacji DY. Drut pownien się znajdować 5cm nad zewnętrzną
scianką rury. Ponieważ przewody są w oryginalnych izolacjach dielektrycznych, należy zadbać,
aby w trakcie układania nie uszkodzić tej izolacji, zapewnić prawidłowe wykonanie izolacji
dielektrycznej w miejscach łączenia przewodów, aby zapewnić ciągłość elektryczną złączonych
odcinków.
W odległości 0, 4 m nad górną ścianką rurociągu, rozwinąć taśmę identyfikacyjną z PE koloru
żółtego o szer. 0, 2m.
Warunki odbioru
1. Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z:
- wytycznymi producentów rur, kształtek i armatury;
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków
technicznych jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
wydanie aktualne;
- Dz. U. 2013 poz. 640 Rozporządzenie M.G. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie wydanie aktualne;
2. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne należy traktować jako
czynne i o zaistniałym fakcie powiadomić zainteresowane instytucje.
3. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzględnionym w
dokumentacji należy rozwiązać na budowie przy udziale użytkownika i nadzoru budowlanego.
4. Przed zasypaniem instalacji gazowej wykonać inwentaryzację powykonawczą.
5. Użyte wyroby powinny być oznaczone znakiem budowlanym „B” lub znakiem „CE”,
zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2019 Poz.266)
oraz spełniać wymogi „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” (Dz. U. 2009 nr 144, poz.
1182).
Opinia geotechniczna
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz 463, planowane zamierzenie inwestycyjne
kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na trasie projektowanej
instalacji gazowej określa się jako proste. Występujące grunty są gruntami nośnymi. Na
głębokości wykonywanych wykopów nie występuje ustabilizowane zwierciadło wód
gruntowych.
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6. Instalacja gazowa wewnątrz budynków
Instalacja gazowa w kotłowni pawilonu „D”
Na zewnętrznej ścianie pom. kotłowni należy zamontować szafkę gazową. Wewnątrz szafki
zamontowany zostanie zawór odcinający kulowy kołnierzory DN 50 mm oraz zawór klapowy
elektromagnetyczny MAG-3 DN 50 mm, stanowiący element aktywnego systemu
bezpieczeństwa inst. gazowej. W/w zawory należy umieścić w odległości min 0,5m od okien.
Projektowaną instalację wewn. budynku wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H74219 łączonych przez spawanie. Przy przejściu przez ścianę kotłowni należy zastosować rurę
ochronną z materiału jak rura przewodowa. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa
od rury przewodowej. Rurę ochronną należy uszczelnić przez zamocowanie specjalnych
pierścieni z tworzywa sztucznego oraz wypełnienie jej wnętrza spienionym tworzywem.
Instalację gazową w pom. kotłowni prowadzić po wierzchu ścian, stosując mocowanie poprzez
uchwyty dystansowe. Wewnątrz kotłowni, poziome odcinki instalacji gazowej, sytuować w
odległości, co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych (również przewodów
elektrycznych i urządzeń iskrzących), a na skrzyżowaniach zachować minimalną odległość
2cm od nich. Z uwagi na to, że w obiekcie występować będą inne przewody, przewód gazowy
należy wyraźnie oznaczyć. Pomalować go na kolor żółty, aby możliwa była szybka jego
identyfikacja oraz nanieść znaki wskazujące kierunek przepływu gazu. Przed malowaniem rury
należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować 2x emalią do gruntowania
przeciwrdzewną.
Przed kotłem ze względu na akumulacyjność ścieżki gazowej zaprojektowano bufor gazu.
Bufor gazu wykonać z materiału jak rurę instalacyjną. Przy obliczeniu bufora jako jego
pojemność przyjęto min. 3‰ zapotrzebowania na gaz kotła. Bufor wykonać z rury stalowej DN
200 mm i L=1,0m.
Przed kotłem gazowym, na pionowym podejściu, zastosować armaturę odcinającą, tak, aby
zapewniony był do niej łatwy dostęp. Zainstalować kurek gazowy kulowy, ćwierćobrotowy,
zgwintem wewnętrznym, o odpowiedniej wielkości, pozwalający na szybkie odcięcie dopływu
gazu. Kurek powinien szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu przy obrocie o 90° na prawo,
z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót dźwigni kurka. Kurek powinien być
wmontowany w stałą część instalacji gazowej. Dodatkowo palnik gazowy kotła zabezpieczyć
przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi poprzez montaż filtra siatkowego z
pojedynczą siatką, o wielkości oczek 0,6mm, wykonaną ze stali nierdzewnej, chromo-niklowej.
Korpus filtra powinien być wykonany ze spiżu, natomiast pokrywa z mosiądzu. Filtr połączyć z
instalacją za pomocą gwintów o wielkości równej rozmiarowi rury przewodowej.
Do zamontowania armatury jak kurek i filtr zastosować kształtki stopów brązu wysokiej
jakości, odpornej na odcynkowanie. Do połączeń gwintowanych, jako materiał uszczelniający,
należy stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające
nakładane na gwint wewnętrzny. Do mocowania rur gazowych stosować należy uchwyty
wykonane z materiałów niepalnych (łącznie z kołkami) z przekładkami tłumiącymi drgania
(izofonicznymi). Uchwyty (obejmy) powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków
rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została wykonana przegroda
budowlana.
Jako dodatkowe zabezpieczenie projektuje się aktywny system bezpieczeństwa instalacji
gazowej typ GX firmy GAZEX. W skład w/w systemu wchodzą:
1. Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-12 (metan) – 1 [szt];
2. Zawór elektromagnetyczny typu MAG-3 o średnicy nom. DN50[mm] –1 [szt];
3. Moduł alarmowy typu MD-2.Z –1 [szt];
4. Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 –1 [szt].
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Detektor powoduje w razie awaryjnego wypływu gazu, samoczynne zamknięcie dopływu
medium za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego typu MAG-3. Pracą systemu steruje
moduł alarmowe typu MD. Moduł pozwala w sytuacji awaryjnej na natychmiastowe odcięcie
dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie poprzez sygnalizację akustyczno-optyczną informuje
użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej. Detektor awaryjnego wypływu gazu
zainstalować bezpośrednio nad palnikami gazowymi kotła.
Kocioł.
Projekt przewiduje montaż gazowego kotła kondensacyjnego wiszącego o mocy 30-105kW, z
zamkniętą komorą spalania. Kocioł opalany będzie gazem z rodziny gazy ziemne
wysokometanowe, symbol E. Kocioł wykorzystywany do wsparcia instalacji pomp ciepła w
okresach niedoboru ciepła. Połączenie hydrauliczne z istniejącą instalacją C.O. wg odrębnego
opracowania.
Doprowadzenie powietrza, odprowadzenie spalin
Ze względu na zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania projekt przewiduje montaż
przewodu powietrzno-spalinowego dn 150/100 z stali nierdzewnej. W/w przewód należy
umieścić w kominie spalinowym. Komin spalinowy murowany będzie od poziomu parteru i
wykonany z pustaka kominowego z pojedyńczą wentylacją typ KP1W 50x36. Komin wraz z
przewodem powietrzno spalinowym należy wyprowadzić ponad dach budynku zgodnie z
normą PN-89/B-10425.
Wentylacja kotłowni
Nawiew
W kotłowni powinny znajdować się niezamykalne otwory (kanały) wentylacji nawiewnej
umieszczone w przegrodzie zewnętrznej. Powierzchnia czynna tych otworów nie powinna być
mniejsza niż 5 cm2 na każdy 1 kW mocy cieplnej palników zainstalowanych we wszystkich
kotłach, nie mniej jednak niż 300 cm2. Dla umożliwienia regulacji nawiewu należy stosować
ogranicznik przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż o 50%. Dolna krawędź otworu
nawiewnego nie wyżej niż 30 cm ponad poziom podłogi. Projekt przewiduje montaż kanału
wentylacji nawiewnej o wym. 40x30cm z blachy stalowej ocynkowanej. Kanał powiien być
zabezpieczony płytami z wełny skalnej w płaszczu aluminiowym o grubości 60mm, w klasie
zabezpieczenia EIS 60.
Wywiew
Kotłownia powinna posiadać niezamykalne kanały i otwory wentylacji wywiewnej
umieszczone możliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa
co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniejsza jednak niż 200 cm2.
Projektuje się kanał wywiewny wykonany z prefabrykoawnego pustaka kominowego typ
KP1W 50x36 z wlotem umieszczonym w suficie pomieszczenia.
Ognioodporność przewodów wentylacyjnych w kotłowni powinna wynosić min. 60 min.
Prawidłowość wykonania przewodów spalinowych i wentylacji nawiewno-wywiewnej
powinna być potwierdzona przez zakład kominiarski po wykonaniu urządzeń gazowych.
Podłoga i ściana
Podłoga powinna być wykonana z mat. niepalnych, ściany i stropy powinny mieć odporność
ogniową co najmniej 60min., a zamknięcia otworów – min. 30min. Posadzkę w pomieszczeniu
kotłowni należy obniżyć tak aby pomieszczenie posiadało min. wysokośc 2,5m.
Oświetlenie
Kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne możliwie od przodu kotłów. Stosunek
powierzchni okien do powierzchni podłogi kotłowni nie powinien być mniejszy niż 1:15.
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Powinna istnieć możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Należy również
wyposażyć kotłownię w oświetlenie sztuczne.
Dzrwi do kotłowni
Projekt zakłada montaż drzwi wejściowych do kotłowni o szerokości w świetle 100cm i klasie
EI60. Drzwi powinny być wyposażone od wewnątrz pomieszczenia w zamknięcie
bezklamkowe otwierające się pod naciskiem.
Kubatura i Wysokość
Ze względu na zaprojektowanie kotła z zamkniętą komorą spalania min. kubatura kotłowni nie
może być mniejsza od 6,5 m³, a wysokość 2,5m zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymóg kubatury dla opisywanego pomieszczenia
został spełniony ponieważ posiada ono kubaturę V=22,50m3. Posadzkę w pomieszczeniu
kotłowni należy obniżyć tak aby pomieszczenie posiadało min. wysokośc 2,5m.
Wyposażenie wod-kan kotłowni
Kotłownię należy wyposażyć w umywalkę, zawór czerpalny do wody oraz wpust podłogowy
techniczny z rusztem z stali nierdzwenej. W pust podłogowy należy podłączyć do
projektowanej studzienki schładzającej. Studzienkę wykonać należy z kręgów betonowych dn
800mm, H=1,2m. Studzienkę należy przykryć pokrywą wykonaną z blachy stalowej
perforowanej. Odpływ ze studzienki połaczyć z istniejącą kanalizacją sanitarną budynku.
Odprowadzenie kondensatu
Kondensat powstaly w wyniku pracy kotła gazowego należy odprowadzić do w/w wpustu
kanalizacyjnego.
Uwagi branżowe
Z pomieszczenia kotłowni należy usunąć wszystkie kable przeznaczone dla innych
pomieszczeń. Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać własną rozdzielnię elektryczną oraz
dostępny z zewnątrz awaryjny wyłacznik prądu.
Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.199r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych(Dz. U. Nr 74, poz.836) przez
wykonawcę w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenia polega na:
- kontroli wykonania z projektem,
- kontroli jakości wykonania
- kontroli szczelności przewodów
Instalacja gazowa w kuchni pawilonu „D”
Na zewnętrznej ścianie pom. kuchni należy zamontować szafkę gazową. Wewnątrz szafki
zamontowany zostanie zawór odcinający kulowy DN 25 do gazu. W/w zawór należy umieścić
w odległości min 0,5m od okien. Projektowaną instalację wewn. budynku wykonać z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Przy przejściu przez ścianę
kuchni należy zastosować rurę ochronną z materiału jak rura przewodowa. Średnica rury
ochronnej o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Rurę ochronną należy uszczelnić
przez zamocowanie specjalnych pierścieni z tworzywa sztucznego oraz wypełnienie jej wnętrza
spienionym tworzywem. Instalację gazową w pom. kuchni prowadzić po wierzchu ścian,
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stosując mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Poziome odcinki instalacji gazowej,
sytuować w odległości, co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych (również
przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących), a na skrzyżowaniach zachować minimalną
odległość 2cm od nich. Z uwagi na to, że w obiekcie występować będą inne przewody,
przewód gazowy należy wyraźnie oznaczyć. Pomalować go na kolor żółty, aby możliwa była
szybka jego identyfikacja oraz nanieść znaki wskazujące kierunek przepływu gazu. Przed
malowaniem rury należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować 2x emalią do
gruntowania przeciwrdzewną. Przewód gazowy doprowadza się do kuchenki gazowej. Przed
kuchenką gazową należy zamontować zwór odcinający do gazu. Projekt zakłada montaż
kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem o mocy 10 kW. Bezpośrednio nad
kuchenka należy zamontować okap wyciągowy z wyrzutem spalin ponad dach budynku.
Instalacja gazowa w kotłowni pawilonu „C”
Na zewnętrznej ścianie pom. kotłowni należy zamontować szafkę gazową. Wewnątrz szafki
zamontowany zostanie zawór odcinający kulowy DN 25. W/w zawór należy umieścić w
odległości min 0,5m od okien. Projektowaną instalację wewn. budynku wykonać z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Przy przejściu przez ścianę
kotłowni należy zastosować rurę ochronną z materiału jak rura przewodowa. Średnica rury
ochronnej o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Rurę ochronną należy uszczelnić
przez zamocowanie specjalnych pierścieni z tworzywa sztucznego oraz wypełnienie jej wnętrza
spienionym tworzywem. Instalację gazową w pom. kotłowni prowadzić po wierzchu ścian,
stosując mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Wewnątrz kotłowni, poziome odcinki
instalacji gazowej, sytuować w odległości, co najmniej 10cm powyżej innych przewodów
instalacyjnych (również przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących), a na
skrzyżowaniach zachować minimalną odległość 2cm od nich. Z uwagi na to, że w obiekcie
występować będą inne przewody, przewód gazowy należy wyraźnie oznaczyć. Pomalować go
na kolor żółty, aby możliwa była szybka jego identyfikacja oraz nanieść znaki wskazujące
kierunek przepływu gazu. Przed malowaniem rury należy oczyścić do II stopnia czystości i
pomalować 2x emalią do gruntowania przeciwrdzewną.
Przed kotłem gazowym, na pionowym podejściu, zastosować armaturę odcinającą, tak, aby
zapewniony był do niej łatwy dostęp. Zainstalować kurek gazowy kulowy, ćwierćobrotowy,
zgwintem wewnętrznym, o odpowiedniej wielkości, pozwalający na szybkie odcięcie dopływu
gazu. Kurek powinien szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu przy obrocie o 90° na prawo,
z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót dźwigni kurka. Kurek powinien być
wmontowany w stałą część instalacji gazowej. Dodatkowo palnik gazowy kotła zabezpieczyć
przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi poprzez montaż filtra siatkowego z
pojedynczą siatką, o wielkości oczek 0,6mm, wykonaną ze stali nierdzewnej, chromo-niklowej.
Korpus filtra powinien być wykonany ze spiżu, natomiast pokrywa z mosiądzu. Filtr połączyć z
instalacją za pomocą gwintów o wielkości równej rozmiarowi rury przewodowej.
Do zamontowania armatury jak kurek i filtr zastosować kształtki stopów brązu wysokiej
jakości, odpornej na odcynkowanie. Do połączeń gwintowanych, jako materiał uszczelniający,
należy stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające
nakładane na gwint wewnętrzny. Do mocowania rur gazowych stosować należy uchwyty
wykonane z materiałów niepalnych (łącznie z kołkami) z przekładkami tłumiącymi drgania
(izofonicznymi). Uchwyty (obejmy) powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków
rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została wykonana przegroda
budowlana.
Kocioł.
Projekt przewiduje montaż gazowego kotła kondensacyjnego wiszącego o mocy 30kW, z
zamkniętą komorą spalania. Kocioł opalany będzie gazem z rodziny gazy ziemne
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wysokometanowe, symbol E. Kocioł wykorzystywany do wsparcia instalacji pomp ciepła w
okresach niedoboru ciepła. Połączenie hydrauliczne z istniejącą instalacją C.O. wg odrębnego
opracowania.
Doprowadzenie powietrza, odprowadzenie spalin
Ze względu na zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania projekt przewiduje montaż
przewodu powietrzno-spalinowego dn 100/60 z stali nierdzewnej. W/w przewód należy
umieścić w kominie spalinowym. Komin spalinowy murowany będzie od poziomu I-piętra i
wykonany z pustaka kominowego z pojedyńczą wentylacją typ KP1W 42x32. Komin wraz z
przewodem powietrzno spalinowym należy wyprowadzić ponad dach budynku zgodnie z
normą PN-89/B-10425.
Wentylacja kotłowni
Nawiew
Nawiew świeżego powietrza do kotłowni przy pomocy otworu nawiewnego o wym. 20x14cm.
Otwór zlokalizowany w ścianie zewnętrznej pomieszczenia 30 cm ponad podłogą. Otwór
należy zabezpieczyć przed dostępem np. gryzoni montując na jego wlocie kratkę.
Wywiew
Projektuje się kanał wywiewny wykonany z prefabrykoawnego pustaka kominowego typ
KP1W 50x36 z wlotem umieszczonym w suficie pomieszczenia.
Prawidłowość wykonania przewodów spalinowych i wentylacji nawiewno-wywiewnej
powinna być potwierdzona przez zakład kominiarski po wykonaniu urządzeń gazowych.
Kubatura i wysokość
Ze względu na zaprojektowanie kotła z zamkniętą komorą spalania min. kubatura kotłowni nie
może być mniejsza od 6,5 m³ ,a wysokość 2,2m zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymogi te dla opisywanego pomieszczenia zostały
spełniony ponieważ posiada ono kubaturę V=68,51m3 i wysokość 2,47m.
Wyposażenie wod-kan kotłowni
Pomieszczenie, w którym zamontowany zostanie kocioł gazowy aktualnie wyposażone jest w
umywalkę, wpust kanalizacyjny podłogowy oraz instalację wodną.
Odprowadzenie kondensatu
Kondensat powstaly w wyniku pracy kotła gazowego należy odprowadzić do w/w wpustu
kanalizacyjnego.
Próba szczelności – wewnątrz budynków
Instalacje przed przekazaniem do użytkowania należy poddać głównej próbie szczelności.
Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu
odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien
spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
1. 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05MPa,
• 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1MPa.
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie próby powinno wynosić 0,05MPa. Dla instalacji lub jej
części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym 0,1 MPa. Wynik głównej próby
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szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia
czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzonej próby szczelności należy
sporządzić protokół, który powinien zostać podpisany przez właściciela budynku oraz
wykonawcę instalacji gazowej. Po wykonaniu próby szczelności rury oczyścić z rdzy i pokryc
podwójną warstwa farby antykorozyjnej.

Wymagania ochrony przeciwpożarowej
W ramach zabezpieczenia ppoż. projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:
- przejścia rurociągów stalowych przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych uszczelnić
przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej masy szpachlowej - zastosowane rozwiązania
powinny posiadać odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody,
aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP,
- przejścia przewodów kanalizacyjnych z rur plastikowych palnych oraz instalacji wodnych
palnych o średnicach powyżej 32 mm wykonać za pomocą kołnierzy ,obejm ogniochronnych
Dn 32 – 250/ posiadających odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej
przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP,
−

izolacje cieplne rurociągów instalacji wody należy wykonać w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia,

8. Wymagania BHP i sanitarne
W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunków BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano następujące elementy:
- wszystkie pomieszczenia techniczne spełniają wymagania stawiane w „Rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, a w
szczególności ich wysokość wynosi co najmniej 2 m,
- do wszystkich urządzeń należy zapewnić bezpieczny dostęp obsługi w celu okresowej
konserwacji,
−

wszystkie maszyny i urządzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadać
obowiązujące i aktualne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

7. Uwagi końcowe
•
•
•
•

Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty
nadzór techniczny i organizacyjny placu budowy.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP.
Instalacje wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych TomII - Instalacje sanitarne i przemysłowe,
Stosować materiały posiadające wymagane atesty i aprobaty techniczne,

Projektant:
mgr inż. Tomasz Pietrzak
POM/0250/POOS/12

Sprawdzający
mgr inż. Adam Szymborski
POM/0239/POOS/11
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II. ZAŁĄCZNIKI
Wykaz załączników Z1
Lp.

Nazwa

nr strony

1

Informacja BIOZ

16

2

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

19

3

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego + zaświadczenie o
przynależności do PIIB

20

15

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków Domu Pomocy
Społecznej w Szpęgawsku

Adres inwestycji

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Inwestor

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

Kategoria obiektu
budowlanego

VIII

Projektant:
mgr. inż Tomasz Pietrzak
upr. nr POM/0250/POOS/12
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

STAROGARD GD.

02.09.2020r.
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BIOZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
○

Podstawa sporządzenia informacji

•

art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z późniejszymi
zmianami

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych obiektów

○

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowę:
- instalacji gazowej dla potrzeb budynków Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku,

Inwestycja obejmuje również realizację wszystkich innych kolejnych czynności związanych z tym tematem
między innymi, próby szczelności, odbiory.
○

Istniejące obiekty budowlane

Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejącego stanu pozostałych obiektów
usytuowanych na działce, w obrębie której prowadzone będą prace budowlane. Instalacja gazowa
wykonana zostanie po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

○

Zagrożenie stwarzać mogą prace wykonywane w wykopach otwartych, jak również ruch uliczny.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia

○

Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można:
•
możliwość upadku podczas prac montażowych,
•

możliwość uszkodzenia ciała związana z upadkiem sprzętu/materiału,

•

możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi,

•

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

•

stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu.

•

roboty montażowe oraz demontażowe istniejących instalacji i elementów budowlanych

•

przysypanie ziemią w wykopie

•

awaria sprzętu

•

Możliwość zagrożenia zaprószenia ognia podczas i po pracach spawalniczych.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

○

•

okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP
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•

szkolenie wstępne z zakresu BHP

•

szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,poz.401)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,poz.844 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r.
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń

○

•

środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
szkolenia BHP
środki ochrony indywidualnej
stały nadzór nad wykonywanymi robotami
oznakowanie miejsca budowy

•

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy
wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb
specjalistycznych (Straż, Elektrownia, Gazownia, Policja)
wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

•

środki ochrony indywidualnej:
rękawice robocze
odzież robocza
buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami)

•

zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi:
roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.
Opracowal:
mgr inż. Tomasz Pietrzak
upr. nr POM/0250/POOS/12

18

OŚWIADCZENIE
data sporządzenia 02.09.2020r.
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oświadczam że, projekt
budowlany p.t.:

"Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków Domu Pomocy
Społecznej w Szpęgawsku"
W zakresie instalacji sanitarnych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT :
mgr inż. Tomasz Pietrzak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr POM/0250/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY :
mgr inż. Adam Szymborski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr POM/0239/POOS/11
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III. RYSUNKI

Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2-4 – Profile podłużne
Rys. nr 5 – Przekrój przez wykop
Rys. nr 6 - Schemat rury przepustowej/osłonowej
Rys. nr 7 - Rzut kotłowni/pawilon „D”
Rys. nr 8 - Aksonometria instalacji w kotłowni/pawilon „D”
Rys. nr 9 - Schemat blokowy systemu detekcji
Rys. nr 10 – Rzut parteru kuchnia/pawilon „D”
Rys. nr 11 - Aksonometria instalacji w kuchni/pawilon „D”
Rys. nr 12 – Rzut parteru kotłownia/pawilon „C”
Rys. nr 13 – Aksonometria instalacji w kotłownipawilon „C”
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULL-11F-2MF *

Pan Tomasz Łukasz Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/13
adres zamieszkania Os. Konstytucji 3 Maja 16/16, 83-200 Starogard Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-30 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2020.07.30 14:39:33 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

Zaœwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-78K-SYM-3QE *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12
adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jab³owo
jest cz³onkiem Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej.
Niniejsze zaœwiadczenie jest wa¿ne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaœwiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodnicz¹cy Rady Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu s¹
równowa¿ne pod wzglêdem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w³asnorêcznymi.)

* Weryfikacjê poprawnoœci danych w niniejszym zaœwiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego zaœwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³aœciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2020.01.08 13:42:09 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

Pz 1/10

r. osłonowa
stal DN 100, L=2,0m

90°

"SG 3" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym
kulowym DN 25 [mm] (zasilanie kuchni).

Pz 1/11

Trójnik T2

g3

2P
E

80°

Projektowany punkt red- pom.
ś/c, Qnom = 60m³/h
(wg odrębnego opracowania)

r. osłonowa
stal DN 150, L=2,0m

dn 63 PE

Przecisk pneumatyczny nr 5
rurą do przecisku typ 3, dn 63 mm, L=8,5m

Pz 1/1
"SG2" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym kołnierzowym
DN 50[mm], oraz zaworem klapowym elektromagnetycznym MAG-3 DN 50[mm],
będącym elementem aktywnego systemu bezpieczeństwa inst. gazowej typu GX
(GAZEX) - zasilanie kotłowni pawilonu "D"

Pz 1/9

53°

40°

g 63 P

r. osłonowa
stal DN 150, L=2,0m

E

40°

Pz 1/8
20°

g

63

PE

Pz 1/7
20°

Pz 1/2

Przecisk pneumatyczny nr 4
w rurze przepustowej dn 90 mm, L=5,0m

32°

Pz 1/6
90°

Trójnik T1

Przecisk pneumatyczny nr 1
w rurze przepustowej dn 90 mm, L=24,0m

dn 63/32 PE

g6

3P

E

g3

2P
E

Pz 1/5
11°

Pz 1/3

Przecisk pneumatyczny nr 2
w rurze przepustowej dn 90 mm, L=15,0m

Pz 1/4

48°

37°

Przecisk pneumatyczny nr 3
rurą do przecisku typ 3, dn 32 mm, L=8,2m

"SG1" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym DN 25 [mm] zasilanie kotłowni pawilonu "C"

Pz 2/1
66°

UWAGA !!!
WSZYSTKIE NAPOTKANE KABLE NA TRASIE
PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
DWUDZIELNA RURĄ OSŁONOWĄ L=1,5m.
Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

Projektant w specjalności instalacyjnej:

instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja

gazowa
gazowa
gazowa
gazowa
gazowa

dn
dn
dn
dn
dn

90
90
63
63
32

PE
PE
PE
PE
PE

SDR
SDR
SDR
SDR
SDR

11
11 (przecisk)
11
11 (przecisk)
11

mgr inż. Tomasz Pietrzak
mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

- oznaczenie działek objętych opracowaniem

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

LEGENDA:
-

Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:500
Nr rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

1

Projektowany punkt red- pom.
ś/c, Qnom = 60m³/h
(wg odrębnego opracowania)

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

komora przeciskowa
taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

komora przeciskowa
Przecisk pneumatyczny nr 1
dn 90 mm, L=24,0m

komora przeciskowa

komora przeciskowa
"SG2" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym kołnierzowym
DN 50[mm], oraz zaworem klapowym elektromagnetycznym MAG-3 DN 50[mm],
będącym elementem aktywnego systemu bezpieczeństwa inst. gazowej typu GX
(GAZEX) - zasilanie kotłowni pawilonu "D"
Zawory odcinające w szafce gazowej montować min. 0,5m od okien i drzwi.

Przecisk pneumatyczny nr 2
dn 90 mm, L=15,0m

taśma lokalizacyjno-ost
rzeg

komora przeciskowa

komora przeciskowa

awcza

kotłownia pawilon "D"

Przecisk pneumatyczny nr 4
dn 90 mm, L=5,0m

MAG-3
KKG

taśma lokali

komora przeciskowa
zacyjno-os

trzegawcza

komora przeciskowa

Przecisk pneumatyczny nr 5
rurą do przecisku typ 3, dn 63 mm, L=8,5m

LEGENDA:
PE 63 PE 32 stal 50
stal 25

rura do gazu dn 63x5,8 PE RC SDR 11
rura do gazu dn 32x3,0 PE RC SDR 11
- rura do gazu DN 60,3x5,0 stal
- rura do gazu DN 33,7x4,0 stal
Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459

Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

UWAGA !!!
1. WSZYSTKIE NAPOTKANE KABLE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DWUDZIELNA RURĄ OSŁONOWĄ L=1,5m,
2. RURA PRZEPUSTOWA POWINNA POSIADAĆ KLASĘ SDR RURY PRZEWODOWEJ,
3. DO PRZECISKU BEZ RURY PRZEWODOWEJ STOSOWAĆ RURY TYP 3.

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:100/200
Nr rysunku:

Profil podłużny PR 60 - SG 2

2

"SG1" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym DN 25 [mm] zasilanie kotłowni pawilonu "C",
Zawór odcinający w szafce gazowej montować min. 0,5m od okien i drzwi.

kotłownia pawilon "C"

komora przeciskowa

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

komora przeciskowa
Przecisk pneumatyczny nr 3
rurą do przecisku typ 3, dn 32 mm, L=8,2m

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

LEGENDA:
PE 63 PE 32 stal 50
stal 25

rura do gazu dn 63x5,8 PE RC SDR 11
rura do gazu dn 32x3,0 PE RC SDR 11
- rura do gazu DN 60,3x5,0 stal
- rura do gazu DN 33,7x4,0 stal
Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459

Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

UWAGA !!!
1. WSZYSTKIE NAPOTKANE KABLE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DWUDZIELNA RURĄ OSŁONOWĄ L=1,5m,
2. RURA PRZEPUSTOWA POWINNA POSIADAĆ KLASĘ SDR RURY PRZEWODOWEJ,
3. DO PRZECISKU BEZ RURY PRZEWODOWEJ STOSOWAĆ RURY TYP 3.

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:100/200
Nr rysunku:

Profil podłużny T1 - SG 1

3

"SG 3" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym DN
25 [mm] (zasilanie kuchni),
Zawór odcinający w szafce gazowej montować min. 0,5m od okien i drzwi

kuchnia pawilon "D"
murek oporowy

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

LEGENDA:
PE 63 PE 32 stal 50
stal 25

rura do gazu dn 63x5,8 PE RC SDR 11
rura do gazu dn 32x3,0 PE RC SDR 11
- rura do gazu DN 60,3x5,0 stal
- rura do gazu DN 33,7x4,0 stal
Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459

Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

UWAGA !!!
1. WSZYSTKIE NAPOTKANE KABLE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DWUDZIELNA RURĄ OSŁONOWĄ L=1,5m,
2. RURA PRZEPUSTOWA POWINNA POSIADAĆ KLASĘ SDR RURY PRZEWODOWEJ,
3. DO PRZECISKU BEZ RURY PRZEWODOWEJ STOSOWAĆ RURY TYP 3.

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:100/200
Nr rysunku:

Profil podłużny T2 - SG 3

4

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

Nr rysunku:

Przekrój przez wykop

5

Wypełnienie pianką
poliuretanową

Wypełnienie pianką
poliuretanową

Wypełnienie pianką
poliuretanową

Wypełnienie pianką
poliuretanową

1.
2.
3.

OZNACZENIA:
Rura przewodowa PE 100 RC SDR11
Rura osłonowa stalowa
Płozy dystansowe

1 - Rura przewodowa PE 100RC SDR11
2 - Rura przepustowa PE 100RC SDR11

Wypełnienie pianką
poliuretanową

1.
2.

UWAGI:
Maksymalny odstęp pomiędzy płozami 1,5m; odległość płozy od końców rury osłonowej max.0,15m.
Przestrzeń między rurą przwodową i rurą osłonową wypełnić pianką poliuretanową

1. Rurę przewodową umieścić swobodnie na dnie rury przepustowej.

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

Nr rysunku:

Schemat rury przepustowej/osłonowej

6

Projektowana kotłownia w budynku pawilonu "D" z administracją
granica opracowania

Moduł sterujący zaworem worem odcinającym
(centrala alarmowa ) typ MD-2.Z firmy GAZEX

zawór czerpalny

Nawiew

KOTŁOWNIA
Hmin=2,50m
V=22,50m³

Sygnalizator optyczny i
akustyczny SL-32 firmy GAZEX
DN 50 stal
przejście PE/stal 63/50
dn 63 PE

DN 50 stal

MAG-3

"SG2" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym
kulowym kołnierzowym DN 50[mm], oraz zaworem klapowym
elektromagnetycznym MAG-3 DN 50[mm],
będącym elementem aktywnego systemu bezpieczeństwa inst.
gazowej typu GX (GAZEX) - zasilanie kotłowni pawilonu "D"

Wywiew

istn. wpust podłogowy
do zachowania

KKG

Obudowa przewodów instalacyjnych pod sufitem pomieszczenia

Kanał wentylacji nawiewnej blacha stalowa ocynkowana
(40x30cm) wylot 30cm nad posadzką kotłowni - zabezpieczony płytami
z wełny skalnej w płaszczu aluminiowym o grubości 60mm w klasie
zabezpieczenia EIS 60. Wlot poiwetrza na wysokości min. 2,0m

Studzienka schładzająca - szczelna z kręgów
betonowych Ø800, H=1,2m, przykryta blachą
stalową perforowaną

granica opracowania

Proj. drzwi do kotłowni o szerokości 1,0m,
EI 60, wyposażone od wewnątrz
pomieszczenia w zamknięcie bezklamkowe,
otwierające się z kotłowni pod naciskiem.

Detektor gazu typ DEX-12 firmy GAZEX
(nie niżej niż 30cm pod sufitem pomieszczenia

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania (wiszący), o mocy 30-105 kW

przewód powietrzno-spalinowy dn 150/100 z stali nierdzewnej
zgodny z instrukcją producenta kotła. Od parteru prowadzony w
pustaku systemowym ponad dach budynku.

rura ochronna

Bufor gazu (pod sufitem)
DN 200, L=1,0m

DN 32 stal do kotła

komin - pustak kominowy z pojedyńczą wentylacją
KP1W 50x36, murowany od poziomu parteru
otwory wywiewny do kanału zlokalizować
należy w suficie pomieszczenia,

granica opracowania

Pomieszczenie pomp ciepła

LEGENDA:
projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
granica pomieszczenia wydzielonego ppoż - przejścia instalacji
uszczelnić wg opisu technicznego

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.
Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Rzut przyziemia kotłownia/pawilon "D" z administracją

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Uwaga!
1.Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60,
podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, okna EI 30,
2. W pomieszczeniu kotłowni należy obniżyć posadzkę tak aby pomieszczenie miało min. wysokość 2,5m,
3. Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór odcinający oraz filtr gazowy,
4. Zabrania się wykonania systemu spalinowego z tworzywa sztucznego,
5. Odpływ z studzienki schładzającej podłączyć do istniejącej instalacji,
6. W pomieszczeniu kotłowni nie powinno być kabli i instalacji przeznaczonych dla innych pomieszeń,
7. Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać włsną rozdzielnię elektryczną oraz dostępny z zewnątrz
awaryjny wyłącznik prądu.
8. Kondensat z kotła gazowego odprowadzić do istniejącej kan.san. Na przyłączu kondensatu
zamontować należy syfon.
9. Połączenie hydrauliczne instalacji C.O. wg odrębnego opracowania.
10. Zawory odcinające w szafce gazowej montować min. 0,5m od okien i drzwi.

Podpis:

Skala:

1:50
Nr rysunku:

7

strop kotłowni

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania (wiszący), o mocy 30-105 kW

Bufor gazu, (pod sufitem)
DN 200 mm, L=1,0m

FS
KKG

DN 50 stal

rura ochronna

MAG-3
KKG

DN 50 stal

"SG2" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym
kulowym kołnierzowym DN 50[mm], oraz zaworem klapowym
elektromagnetycznym MAG-3 DN 50[mm],
będącym elementem aktywnego systemu bezpieczeństwa inst.
gazowej typu GX (GAZEX) - zasilanie kotłowni pawilonu "D"

LEGENDA:

przejście PE/stal 63/50

projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu

c.d. zgodnie z planem zagospodarowania
oraz profilem podłużnym

projektowany filtr do gazu

FS

projektowany zawór odcinający dn 25 do gazu

KKG

projektowany zawór klapwy elektromagnetyczny MAG-3
MAG-3

UWAGA !!!
Instalację gazową w odległości 0,5m
przed szafką gazową umieszczoną na
budynku wykonać z rur stalowych.
Zawory odcinające w szafce umieścić w
odległości min. 0,5 od okien.

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.
Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Aksonometria instalacji w kotłowni/pawilon "D" z administracją

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:50
Nr rysunku:

8

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.
Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

Nr rysunku:

Tytuł rysunku:

Schemat blokowy systemu detekcji gazu

9

Projektowana instalacja gazowa w kuchni - pawilon "D" z administracją

dn 32 PE

przejście PE/stal 32/25
"SG 3" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym
kulowym DN 25 [mm] (zasilanie kuchni).

stal 25

rura ochronna

stal 15 pod sufitem

WM

WM

WM

WM

WM

granica opracowania

granica opracowania

SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ-NAWIEWNEJ

stal 15 pod sufitem

KUCHNIA

SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ-WYWIEWNEJ

WM

WM

stal 15 pod sufitem

OKAP

ŚWIETLIK
OKAP

granica opracowania

granica opracowania

ŚWIETLIK

ŚWIETLIK
OKAP

WM

SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ-WYWIEWNEJ

LEGENDA:
projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
projektowany zawór odcinający do gazu
projektowany zpion gazowy

stal 15 pod sufitem

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.

proj. okap kuchenny, przewód spalinowy od okapu wyprowadzić
należy ponad dach budynku i zakończyć wywiewką

NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
proj. kuchnia gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem o mocy 10kW

Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Rzut parteru kuchnia/pawilon "D" z administracją

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

granica opracowania

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.

Podpis:

Skala:

1:50
Nr rysunku:

10

sufit kuchni

stal 15 pod sufitem

proj. kuchnia gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem o mocy 10kW oraz okapem

stal 15 pod sufitem

stal 15 pod sufitem
sufit kuchni

rura ochronna
"SG 3" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym
kulowym DN 25 [mm] (zasilanie kuchni).

stal 25

przejście PE/stal 32/25

Pz 1/11

dn 32 PE

LEGENDA:

90°

projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
projektowany zawór odcinający do gazu

UWAGA !!!
Instalację gazową w odległości 0,5m
przed szafką gazową umieszczoną na
budynku wykonać z rur stalowych. Zawór
odcinający w szafce umieścić w odległości
min. 0,5 od okien.

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.
Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Aksonometria instalacji w kuchni/pawilon "D" z administracją

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:50
Nr rysunku:
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Projektowana instalacja gazowa w kotłowni- pawilon "C"
dn 32 PE

"SG1" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym DN 25 [mm] zasilanie kotłowni pawilonu "C"

przejście PE/stal 32/25
stal 25

H=2,47m
V=68,51m³

POM.TECHNICZNE

stal 20 pod sufitem

Podgrzewacz
C.W.U.
Naczynie
wzbiorcze

kolektor hydrauliczny

granica opracowania

KOTŁOWNIA

Pompa ciepła

Pompa ciepła
przewód powietrzno-spalinowy dn 100/60 z stali nierdzewnej
zgodny z instrukcją producenta kotła. Od I-piętra prowadzony
w pustaku systemowym ponad dach budynku. Przewód układać
ze spadkiem w kierunku urządzenia gazowego.

kolektor hydrauliczny

Wywiew

granica opracowania

rura ochronna

komin - pustak kominowy z pojedyńczą wentylacją
KP1W 42x32, murowany od poziomu I-piętra,
na wyższych kondygnacjach komin zlokalizowany
powinnien być w pokojach

stal 20 pod sufitem

Pompa ciepła

Nawiew

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania (wiszący), o mocy 30 kW

Otwór nawiewny 30 cm ponad posadzką
pomieszczenia z kotłem gazowym. wym 20x14cm

granica opracowania

granica opracowania

Naczynie
wzbiorcze

POM.MAGAZYNOWE

LEGENDA:
projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
projektowany zawór odcinający do gazu
projektowany zpion gazowy

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.
Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:50
Nr rysunku:

Tytuł rysunku:

Rzut parteru kotłownia/pawilon "C"

12

sufit

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania (wiszący), o mocy 30 kW
stal 20 pod sufitem

stal 20 pod sufitem

sufit

rura ochronna

"SG1" - Szafka gazowa naścienna, z kurkiem odcinającym kulowym DN 25 [mm] zasilanie kotłowni pawilonu "C"

stal 25

przejście PE/stal 32/25

LEGENDA:

dn 32 PE

projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
projektowany zawór odcinający do gazu

UWAGA !!!
Instalację gazową w odległości 0,5m
przed szafką gazową umieszczoną na
budynku wykonać z rur stalowych. Zawór
odcinający w szafce umieścić w odległości
min.
0,5
od
okien
i
otworów
wentylacyjnych

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459
Inwestor:

Data:

Powiat Starogardzki, ul. T. Kościuszki17, 83-200 Starogard Gd.

02.09.2020r.

Adres Inwestycji:

Branża:

dz. nr 312/17, 312/18, 316, 317/4 obr. Szpęgawsk, gm Starogard Gd.
Nr uprawnień:

Projektant w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

POM/0250/POOS/12

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Adam Szymborski

POM/0239/POOS/11

Nazwa Inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynków
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Tytuł rysunku:

Aksonometria instalacji w kotłowni/pawilon "C"

Sanitarna
Faza: Projekt budowlany

Imię i nazwisko:

Podpis:

Skala:

1:50
Nr rysunku:
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