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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji zbiornikowej gazu płynnego i instalacji 

wewnętrznej gazu do kotła centralnego ogrzewania, w adaptowanym na świetlicę wiejską 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach gm. Wierzbica, na działce o numerze 

geodezyjnym 708 i 709.  

W opracowaniu zaadaptowano projekt typowy instalacji jednozbiornikowej na gaz płynny. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji zbiornikowej innego producenta niż zaproponowana w 

projekcie. 

Zakres projektu instalacji wewnętrznej gazu obejmuje doprowadzenie gazu od kurka 

głównego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku, do kotła centralnego 

ogrzewania, w projektowanej kotłowni adaptowanego budynku OSP. 

1.2. Podstawa opracowania. 
- Umowa z inwestorem – Gminą Wierzbica z dnia 02.02.2011. 

- Inwentaryzacja budowlana budynku OSP dla potrzeb projektowania opracowana przez 

autora niniejszego opracowania i mgr inż. Barbarę Szczepaniak. 

- Mapa do celów projektowych aktualna w granicach lokalizacji. 

-  Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura przedmiotu. 

- Założenia i wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora. 

-  Wizja lokalna. 

- Decyzja nr 1/2011 lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.05.20011 r. 

1.3. Podstawowe normy i przepisy związane z opracowaniem. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2003 r Nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie 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 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

- Normy i katalogi producentów. 

1.4. Charakterystyka instalacji 
Propan w postaci płynnej będzie magazynowany w typowym, naziemnym zbiorniku firmy 

Gaspol, (Shell Gas, BP, Chemet) wyposażonym w kompletny osprzęt. Wielkość zbiornika 
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została dobrana w zależności od poboru gazu oraz rocznego zużycia. Pobór ten wynosi dla 

kotła o mocy 100 kW – 4,07 m3/h. Dobrano zbiornik naziemny o pojemności 4850 dm3.  

Napełnianie zbiornika odbywa się za pomocą autocysterny, posiadającej dopuszczenie do 

użytkowania przez odpowiednie władze. W opracowaniu załączono adaptację typowego 

projektu instalacji zbiornikowej gazu płynnego firmy Gaspol. W przypadku zmiany 

producenta zbiornika należy dostosować wymiary płyty betonowej pod zbiornik.  

Należy wykonać utwardzenie dojazdu do zbiornika na czas jego montażu. 

Przyłącze gazu należy wykonać wg trasy określonej na rysunku nr 2 i wg wytycznych 

zawartych w projekcie typowym. Przyłącze gazu ułożyć na głębokości 1 m,  wykonać z rur 

PE 25mm i zakończyć kurkiem głównym, wyprowadzonym na ścianę budynku. Kurek 

główny, reduktor 2-go stopnia i gazomierz umieścić w typowej szafce stalowej wentylowanej. 

Za głównym zaworem odcinającym, reduktorem i gazomierzem należy zamontować 

pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 będący elementem wykonawczym Aktywnego 

Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX, który pod wpływem impulsu z 

detektorów awaryjnego wypływu gazu, umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni, odetnie 

samoczynnie dopływ gazu do kotła.  Oprócz zaworu MAG-3 w skład Aktywnego Systemu 

Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX wchodzą: 

- 3 detektory gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej DEX-15 (gaz kalibracyjny propan) 

- moduł alarmowy kierujący pracą systemu MD-4Z 

- 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-21 

Lokalizacja detektorów wg rysunku nr 3 na wysokości 30 cm od posadzki w kotłowni. 

Otwarcie dopływu gazu po zadziałaniu systemu tylko ręcznie, po wcześniejszym 

zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny awaryjnego zamknięcia. Osoby obsługujące system 

powinny być zapoznane z instrukcją obsługi, która na stałe powinna znajdować się w 

kotłowni. Montaż i uruchomienie wraz z okablowaniem zlecić do firmy Gazex. 

Instalacja wewnętrzna gazu. 
 Instalacja gazowa wewnętrzna  zasilać będzie kocioł kondensacyjny centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody o mocy 100 kW. Należy wykonać ją od reduktora 2-go stopnia i 

gazomierza, umieszczonych w szafce na zewnątrz budynku do kotła, z rur stalowych 

czarnych lekkich bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z 

wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, Dn 25 mm łączonych przez spawanie.  

Połączenie z kotłem i armaturą na złączki. 

Przed kotłem zaprojektowano filtr gazu i kurek odcinający kulowy. 

Przejścia przewodu przez przegrody konstrukcyjne wykonać należy w tulejach ochronnych. 

Miejsca wolne uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur. Tuleje ochronne powinny 

wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Poziome przewody instalacji gazowej do kotła 
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prowadzić w odległości co najmniej 0,1 m poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń 

iskrzących. Przewód zasilający kocioł należy prowadzić po ścianie. Przewody instalacji 

gazowej zasilającej kocioł należy uziemić. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności i drożności przewodów. 

Próbę szczelności przeprowadzić sprężonym powietrzem o ciśnieniu 50 kPa przez 30 minut. 

Instalacja jest uważana za szczelną, gdy zamontowany manometr rtęciowy nie wykaże 

spadku ciśnienia przez cały czas trwania próby. Gdy trzykrotna próba da wynik negatywny 

instalację należy zdemontować i wykonać na nowo. 

Próbę szczelności i drożności należy wykonać przed pomalowaniem przewodów farbą 

antykorozyjną.  

Całość instalacji wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Budownictwa nr 

2/71 i DZ. U. Nr 75, poz.690 z  2002r. 

 
Wentylacja pomieszczenia i odprowadzenie spalin. 
Wentylacja  kotłowni, w której zamontowany będzie kocioł i do którego doprowadzona 

będzie instalacja gazowa, odbywać się będzie poprzez projektowany kanał wentylacji 

grawitacyjnej wywiewnej φ180 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i otwór nawiewno-

wywiewny 20 x 30 cm usytuowany w poziomie podłogi. Otwór należy osłonić siatką 

ochronną o wymiarach oczek 10 x 10 mm. 

Odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie poprzez kanał powietrzno-spalinowy typu 

Twin 110/160 wg projektu instalacji c.o., cwu i technologicznego kotłowni.  Zaprojektowany 

komin pozwala na czerpanie powietrza do spalania z zewnątrz.  

Przed odbiorem technicznym instalacji należy uzyskać protokół kominiarski o prawidłowym 

podłączeniu i funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

Instalacja elektryczna. 
Zbiornik zewnętrzny gazu usytuowany według planu zagospodarowania terenu należy 

wyposażyć w instalację uziemiającą wykonaną w formie uziomu otokowego z dwoma 

przewodami uziemiającymi łączącymi zbiornik z  uziomem. Połączenia przy zbiorniku należy 

wykonać jako rozłączne. 

 Instalację uziemiającą należy wykonać z płaskownika FeZn 20x3,wymagana rezystancja 

uziemienia R<10Ώ. 

Uziomu należy wykonać w oparciu o wytyczne  zawarte w typowym opracowaniu dostawcy 

zbiornika. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i sporządzić protokół z oceną uzyskanych 

parametrów. 
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1.5. Wytyczne ogólne. 
Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie 

Polski muszą takie dopuszczenia posiadać. 

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponad to: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 

wykonania i odbioru technicznego. 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

1.6. Wykonawstwo instalacji. 
 Instalacja i montaż zbiornika gazu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 

Miejsca przebić i faktycznego przebiegu rur dostosować do istniejących warunków. Należy 

unikać kolizji z innymi przewodami instalacyjnymi i zachować minimalne odległości od nich. 

Wszystkie rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przez oczyszczenie do II-

ego stopnia czystości i pomalować zestawem farb antykorozyjnych. 

 
 

  Opracowała Iwona Augustyniak   

     

   

  Opracował Grzegorz Misiak   

      

 

 

      


