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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Warunki podłączenia 

 Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniego ciśnienia PE Dz110, szafka 

gazowa wraz  punktem pomiarowym umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku 

(odrębne opracowanie) 

1.2 Wyposażenie 

 W budynku w pom. technicznym będzie znajdował się kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy 13kW  

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

- Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową musi być wykonane w sposób 

zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, możliwość odłączenia urządzeń bez 

konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń; 

- Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono 

zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek 

odcinający dopływ gazu może być zamontowany na pionowym lub poziomym 

przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 

1,0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją; 

- Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór gazowy i filtr gazu; 

1.3 Opis instalacji 

 W budynku przewiduje się instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 13kW.  

Wewnętrzna instalacja gazu będzie przebiegać od skrzynki gazowej znajdującej się na 

zewnętrznej ścianie budynku aż do kotła gazowego znajdującego się w pomieszczeniu 

technicznym zlokalizowanym na parterze. 

Odcinek od szafki gazowej do wejścia do budynku projektuje się z rur stalowych 

DN20. Przejście przez ścianę należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 

średnice większej od przewodu. 
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Przewód należy prowadzić pod stropem, Przejścia przewodu przez ściany wykonać w 

rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy 

przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 

 Przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego i filtru gazu przed kotłem. Zawór z 

filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu.  

 Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczeń.  

  

 1.3.1 Prowadzenie przewodów 

 Przewody prowadzić należy po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od 

tynku, pod stropami pomieszczeń oraz w gruncie na głębokości 0,80 – 1,00m.. 

 Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

- od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15cm; 

- od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułożeniu – 10cm; 

- od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych – 20cm; 

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10cm; 

- od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych – 

60cm). 

 Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejściach przez ściany i stropy należy je 

układać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny być uszczelnione elastycznym 

szczeliwem i powinny wystawać 3cm z każdej strony stropu i ściany. 

 

1.4 Materiały i uzbrojenie 

Instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  

z normą PN-80/H74219 i BN-81/0648-79 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane 
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należy stosować przy kurku instalacyjnym przed gazomierzem. Przed gazomierzem i 

odbiornikami gazu zamontować zawory kulowe, przed kotłami zawory odcinające i filtr gazu.  

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Po dokonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić do II stopnia czystości  

i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi należy 

pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną 

„CYNKAL” (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H-01270 – 

kolor żółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych 

dokonując oględzin co 6 miesięcy. 

1.6 Odbiór techniczny instalacji gazowej 

 Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi być przeprowadzony 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 

 Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących czynności: 

a. zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, 

b. jakości wykonania instalacji, 

c. szczelności wszystkich elementów instalacji. 

 1.6.1  Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 

 Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. 

 W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- dziennik budowy, 

- protokoły wykonania próby szczelności, 

- protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, 

- dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych, 
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- atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym, 

- instrukcja obsługi urządzeń gazowych. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji 

gazowej  i dopuszcza do eksploatacji. 

 1.6.2  Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 

 Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej 

zgodności z projektem należy sprawdzić: 

- wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy 

elementami instalacji gazowej, 

- sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw 

podpór, 

- poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, 

- odległość przewodów od innych instalacji, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, 

- usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów 

okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 1.6.3.  Kontrola szczelności przewodów gazowych 

 Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności 

nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, ponieważ 

temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby należy 

wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki” lub manometru jednosłupowego 

napełnionego rtęcią. 
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 Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia 

pomiarowe. 

 W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 

przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

1.7 Obliczenia instalacji gazowej 

W budynku przewiduje się zainstalowanie  kotła kondensacyjnego gazowych o mocy 13kW.  

 

Rodzaj odbiornika 

 

 

Ilość 

odbiorników 

[szt.] 

 

Moc 

odbiornika 

[kW] 

 

Zużycie gazu 

[m3/h] 

 

Kocioł kondensacyjny gazowy 1 13 1,40 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla całego obiektu: 

Bh,max = Σ[(3600 ∗ Q / (Wd ∗ η))*γ] [m3/h] 

gdzie: Q – max moc grzewcza, [kW] 

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, 35800 [kJ/kg] 

η =0,93- sprawność 

γ=1 -współczynnik jednoczesności 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

Bh,max = 1,40 m3/h 

 

2. UWAGI KOŃCOWE 

Przy realizacji instalacji gazowej należy stosować się do następujących przepisów prawnych: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2003); 
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- 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 dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96); 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202); 

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 maja 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113); 

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegółowych 

zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 

gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219); 

- PN – B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 

- Aktualne przepisy obowiązujące w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

oraz dostosować się do: 

A. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II. 

B. Uwzględnić zalecenia dostawcy gazu. 

C. Przed uruchomieniem instalacji należy przedłożyć dostawcy gazu zaświadczenie zespołu 

kominiarskiego o sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

D. Uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w projekcie technicznym. 

E. Dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Producent Ilość 

1. Zawór kulowy do gazu DN20 Efar 1szt.  

2. Filtr do gazu DN20 Efar 1szt.  

3. Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN20 z kształtkami - 10mb  

4. Rura osłonowa DN32 - 1mb  
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Warunki podłączenia 

 Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniego ciśnienia PE Dz110, szafka 

gazowa wraz  punktem pomiarowym umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku 

(odrębne opracowanie) 

1.2 Wyposażenie 

 W budynku w pom. technicznym będzie znajdował się kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy 13kW  

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

- Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową musi być wykonane w sposób 

zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, możliwość odłączenia urządzeń bez 

konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń; 

- Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono 

zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek 

odcinający dopływ gazu może być zamontowany na pionowym lub poziomym 

przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 

1,0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją; 

- Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór gazowy i filtr gazu; 

1.3 Opis instalacji 

 W budynku przewiduje się instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 13kW.  

Wewnętrzna instalacja gazu będzie przebiegać od skrzynki gazowej znajdującej się na 

zewnętrznej ścianie budynku aż do kotła gazowego znajdującego się w pomieszczeniu 

technicznym zlokalizowanym na parterze. 

Odcinek od szafki gazowej do wejścia do budynku projektuje się z rur stalowych 

DN20. Przejście przez ścianę należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 

średnice większej od przewodu. 
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Przewód należy prowadzić pod stropem, Przejścia przewodu przez ściany wykonać w 

rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy 

przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 

 Przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego i filtru gazu przed kotłem. Zawór z 

filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu.  

 Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczeń.  

  

 1.3.1 Prowadzenie przewodów 

 Przewody prowadzić należy po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od 

tynku, pod stropami pomieszczeń oraz w gruncie na głębokości 0,80 – 1,00m.. 

 Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

- od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15cm; 

- od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułożeniu – 10cm; 

- od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych – 20cm; 

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10cm; 

- od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych – 

60cm). 

 Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejściach przez ściany i stropy należy je 

układać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny być uszczelnione elastycznym 

szczeliwem i powinny wystawać 3cm z każdej strony stropu i ściany. 

 

1.4 Materiały i uzbrojenie 

Instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  

z normą PN-80/H74219 i BN-81/0648-79 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane 
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należy stosować przy kurku instalacyjnym przed gazomierzem. Przed gazomierzem i 

odbiornikami gazu zamontować zawory kulowe, przed kotłami zawory odcinające i filtr gazu.  

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Po dokonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić do II stopnia czystości  

i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi należy 

pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną 

„CYNKAL” (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H-01270 – 

kolor żółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych 

dokonując oględzin co 6 miesięcy. 

1.6 Odbiór techniczny instalacji gazowej 

 Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi być przeprowadzony 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 

 Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących czynności: 

a. zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, 

b. jakości wykonania instalacji, 

c. szczelności wszystkich elementów instalacji. 

 1.6.1  Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 

 Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. 

 W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- dziennik budowy, 

- protokoły wykonania próby szczelności, 

- protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, 

- dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych, 
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- atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym, 

- instrukcja obsługi urządzeń gazowych. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji 

gazowej  i dopuszcza do eksploatacji. 

 1.6.2  Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 

 Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej 

zgodności z projektem należy sprawdzić: 

- wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy 

elementami instalacji gazowej, 

- sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw 

podpór, 

- poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, 

- odległość przewodów od innych instalacji, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, 

- usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów 

okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 1.6.3.  Kontrola szczelności przewodów gazowych 

 Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności 

nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, ponieważ 

temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby należy 

wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki” lub manometru jednosłupowego 

napełnionego rtęcią. 
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 Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia 

pomiarowe. 

 W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 

przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

1.7 Obliczenia instalacji gazowej 

W budynku przewiduje się zainstalowanie  kotła kondensacyjnego gazowych o mocy 13kW.  

 

Rodzaj odbiornika 

 

 

Ilość 

odbiorników 

[szt.] 

 

Moc 

odbiornika 

[kW] 

 

Zużycie gazu 

[m3/h] 

 

Kocioł kondensacyjny gazowy 1 13 1,40 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla całego obiektu: 

Bh,max = Σ[(3600 ∗ Q / (Wd ∗ η))*γ] [m3/h] 

gdzie: Q – max moc grzewcza, [kW] 

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, 35800 [kJ/kg] 

η =0,93- sprawność 

γ=1 -współczynnik jednoczesności 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

Bh,max = 1,40 m3/h 

 

2. UWAGI KOŃCOWE 

Przy realizacji instalacji gazowej należy stosować się do następujących przepisów prawnych: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2003); 
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- 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 dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96); 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202); 

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 maja 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113); 

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegółowych 

zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 

gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219); 

- PN – B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 

- Aktualne przepisy obowiązujące w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

oraz dostosować się do: 

A. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II. 

B. Uwzględnić zalecenia dostawcy gazu. 

C. Przed uruchomieniem instalacji należy przedłożyć dostawcy gazu zaświadczenie zespołu 

kominiarskiego o sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

D. Uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w projekcie technicznym. 

E. Dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Producent Ilość 

1. Zawór kulowy do gazu DN20 Efar 1szt.  

2. Filtr do gazu DN20 Efar 1szt.  

3. Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN20 z kształtkami - 10mb  

4. Rura osłonowa DN32 - 1mb  
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Warunki podłączenia 

 Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniego ciśnienia PE Dz110, szafka 

gazowa wraz  punktem pomiarowym umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku 

(odrębne opracowanie) 

1.2 Wyposażenie 

 W budynku w pom. technicznym będzie znajdował się kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy 13kW  

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

- Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową musi być wykonane w sposób 

zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, możliwość odłączenia urządzeń bez 

konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń; 

- Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono 

zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek 

odcinający dopływ gazu może być zamontowany na pionowym lub poziomym 

przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 

1,0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją; 

- Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór gazowy i filtr gazu; 

1.3 Opis instalacji 

 W budynku przewiduje się instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 13kW.  

Wewnętrzna instalacja gazu będzie przebiegać od skrzynki gazowej znajdującej się na 

zewnętrznej ścianie budynku aż do kotła gazowego znajdującego się w pomieszczeniu 

technicznym zlokalizowanym na parterze. 

Odcinek od szafki gazowej do wejścia do budynku projektuje się z rur stalowych 

DN20. Przejście przez ścianę należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 

średnice większej od przewodu. 



  

 3

Przewód należy prowadzić pod stropem, Przejścia przewodu przez ściany wykonać w 

rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy 

przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 

 Przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego i filtru gazu przed kotłem. Zawór z 

filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu.  

 Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczeń.  

  

 1.3.1 Prowadzenie przewodów 

 Przewody prowadzić należy po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od 

tynku, pod stropami pomieszczeń oraz w gruncie na głębokości 0,80 – 1,00m.. 

 Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

- od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15cm; 

- od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułożeniu – 10cm; 

- od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych – 20cm; 

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10cm; 

- od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych – 

60cm). 

 Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejściach przez ściany i stropy należy je 

układać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny być uszczelnione elastycznym 

szczeliwem i powinny wystawać 3cm z każdej strony stropu i ściany. 

 

1.4 Materiały i uzbrojenie 

Instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  

z normą PN-80/H74219 i BN-81/0648-79 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane 
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należy stosować przy kurku instalacyjnym przed gazomierzem. Przed gazomierzem i 

odbiornikami gazu zamontować zawory kulowe, przed kotłami zawory odcinające i filtr gazu.  

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Po dokonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić do II stopnia czystości  

i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi należy 

pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną 

„CYNKAL” (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H-01270 – 

kolor żółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych 

dokonując oględzin co 6 miesięcy. 

1.6 Odbiór techniczny instalacji gazowej 

 Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi być przeprowadzony 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 

 Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących czynności: 

a. zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, 

b. jakości wykonania instalacji, 

c. szczelności wszystkich elementów instalacji. 

 1.6.1  Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 

 Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. 

 W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- dziennik budowy, 

- protokoły wykonania próby szczelności, 

- protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, 

- dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych, 
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- atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym, 

- instrukcja obsługi urządzeń gazowych. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji 

gazowej  i dopuszcza do eksploatacji. 

 1.6.2  Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 

 Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej 

zgodności z projektem należy sprawdzić: 

- wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy 

elementami instalacji gazowej, 

- sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw 

podpór, 

- poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, 

- odległość przewodów od innych instalacji, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, 

- usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów 

okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 1.6.3.  Kontrola szczelności przewodów gazowych 

 Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności 

nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, ponieważ 

temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby należy 

wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki” lub manometru jednosłupowego 

napełnionego rtęcią. 
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 Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia 

pomiarowe. 

 W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 

przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

1.7 Obliczenia instalacji gazowej 

W budynku przewiduje się zainstalowanie  kotła kondensacyjnego gazowych o mocy 13kW.  

 

Rodzaj odbiornika 

 

 

Ilość 

odbiorników 

[szt.] 

 

Moc 

odbiornika 

[kW] 

 

Zużycie gazu 

[m3/h] 

 

Kocioł kondensacyjny gazowy 1 13 1,40 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla całego obiektu: 

Bh,max = Σ[(3600 ∗ Q / (Wd ∗ η))*γ] [m3/h] 

gdzie: Q – max moc grzewcza, [kW] 

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, 35800 [kJ/kg] 

η =0,93- sprawność 

γ=1 -współczynnik jednoczesności 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

Bh,max = 1,40 m3/h 

 

2. UWAGI KOŃCOWE 

Przy realizacji instalacji gazowej należy stosować się do następujących przepisów prawnych: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2003); 
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- 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 dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96); 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202); 

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 maja 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113); 

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegółowych 

zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 

gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219); 

- PN – B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 

- Aktualne przepisy obowiązujące w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

oraz dostosować się do: 

A. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II. 

B. Uwzględnić zalecenia dostawcy gazu. 

C. Przed uruchomieniem instalacji należy przedłożyć dostawcy gazu zaświadczenie zespołu 

kominiarskiego o sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

D. Uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w projekcie technicznym. 

E. Dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Producent Ilość 

1. Zawór kulowy do gazu DN20 Efar 1szt.  

2. Filtr do gazu DN20 Efar 1szt.  

3. Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN20 z kształtkami - 10mb  

4. Rura osłonowa DN32 - 1mb  
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Warunki podłączenia 

 Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniego ciśnienia PE Dz110, szafka 

gazowa wraz  punktem pomiarowym umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku 

(odrębne opracowanie) 

1.2 Wyposażenie 

 W budynku w pom. technicznym będzie znajdował się kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy 13kW  

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

- Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową musi być wykonane w sposób 

zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, możliwość odłączenia urządzeń bez 

konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń; 

- Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono 

zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek 

odcinający dopływ gazu może być zamontowany na pionowym lub poziomym 

przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 

1,0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją; 

- Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór gazowy i filtr gazu; 

1.3 Opis instalacji 

 W budynku przewiduje się instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 13kW.  

Wewnętrzna instalacja gazu będzie przebiegać od skrzynki gazowej znajdującej się na 

zewnętrznej ścianie budynku aż do kotła gazowego znajdującego się w pomieszczeniu 

technicznym zlokalizowanym na parterze. 

Odcinek od szafki gazowej do wejścia do budynku projektuje się z rur stalowych 

DN20. Przejście przez ścianę należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 

średnice większej od przewodu. 
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Przewód należy prowadzić pod stropem, Przejścia przewodu przez ściany wykonać w 

rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy 

przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 

 Przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego i filtru gazu przed kotłem. Zawór z 

filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu.  

 Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczeń.  

  

 1.3.1 Prowadzenie przewodów 

 Przewody prowadzić należy po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od 

tynku, pod stropami pomieszczeń oraz w gruncie na głębokości 0,80 – 1,00m.. 

 Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

- od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15cm; 

- od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułożeniu – 10cm; 

- od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych – 20cm; 

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10cm; 

- od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych – 

60cm). 

 Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejściach przez ściany i stropy należy je 

układać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny być uszczelnione elastycznym 

szczeliwem i powinny wystawać 3cm z każdej strony stropu i ściany. 

 

1.4 Materiały i uzbrojenie 

Instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  

z normą PN-80/H74219 i BN-81/0648-79 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane 



  

 4

należy stosować przy kurku instalacyjnym przed gazomierzem. Przed gazomierzem i 

odbiornikami gazu zamontować zawory kulowe, przed kotłami zawory odcinające i filtr gazu.  

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Po dokonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić do II stopnia czystości  

i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi należy 

pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną 

„CYNKAL” (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H-01270 – 

kolor żółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych 

dokonując oględzin co 6 miesięcy. 

1.6 Odbiór techniczny instalacji gazowej 

 Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi być przeprowadzony 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 

 Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących czynności: 

a. zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, 

b. jakości wykonania instalacji, 

c. szczelności wszystkich elementów instalacji. 

 1.6.1  Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 

 Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. 

 W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- dziennik budowy, 

- protokoły wykonania próby szczelności, 

- protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, 

- dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych, 
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- atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym, 

- instrukcja obsługi urządzeń gazowych. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji 

gazowej  i dopuszcza do eksploatacji. 

 1.6.2  Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 

 Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej 

zgodności z projektem należy sprawdzić: 

- wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy 

elementami instalacji gazowej, 

- sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw 

podpór, 

- poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, 

- odległość przewodów od innych instalacji, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, 

- usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów 

okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 1.6.3.  Kontrola szczelności przewodów gazowych 

 Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności 

nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, ponieważ 

temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby należy 

wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki” lub manometru jednosłupowego 

napełnionego rtęcią. 
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 Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia 

pomiarowe. 

 W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 

przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

1.7 Obliczenia instalacji gazowej 

W budynku przewiduje się zainstalowanie  kotła kondensacyjnego gazowych o mocy 13kW.  

 

Rodzaj odbiornika 

 

 

Ilość 

odbiorników 

[szt.] 

 

Moc 

odbiornika 

[kW] 

 

Zużycie gazu 

[m3/h] 

 

Kocioł kondensacyjny gazowy 1 13 1,40 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla całego obiektu: 

Bh,max = Σ[(3600 ∗ Q / (Wd ∗ η))*γ] [m3/h] 

gdzie: Q – max moc grzewcza, [kW] 

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, 35800 [kJ/kg] 

η =0,93- sprawność 

γ=1 -współczynnik jednoczesności 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

Bh,max = 1,40 m3/h 

 

2. UWAGI KOŃCOWE 

Przy realizacji instalacji gazowej należy stosować się do następujących przepisów prawnych: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2003); 
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- 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 dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96); 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202); 

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 maja 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113); 

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegółowych 

zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 

gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219); 

- PN – B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 

- Aktualne przepisy obowiązujące w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

oraz dostosować się do: 

A. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II. 

B. Uwzględnić zalecenia dostawcy gazu. 

C. Przed uruchomieniem instalacji należy przedłożyć dostawcy gazu zaświadczenie zespołu 

kominiarskiego o sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

D. Uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w projekcie technicznym. 

E. Dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Producent Ilość 

1. Zawór kulowy do gazu DN20 Efar 1szt.  

2. Filtr do gazu DN20 Efar 1szt.  

3. Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN20 z kształtkami - 10mb  

4. Rura osłonowa DN32 - 1mb  
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Warunki podłączenia 

 Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniego ciśnienia PE Dz110, szafka 

gazowa wraz  punktem pomiarowym umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku 

(odrębne opracowanie) 

1.2 Wyposażenie 

 W budynku w pom. technicznym będzie znajdował się kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy 13kW  

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

- Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową musi być wykonane w sposób 

zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, możliwość odłączenia urządzeń bez 

konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń; 

- Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono 

zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek 

odcinający dopływ gazu może być zamontowany na pionowym lub poziomym 

przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 

1,0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją; 

- Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór gazowy i filtr gazu; 

1.3 Opis instalacji 

 W budynku przewiduje się instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 13kW.  

Wewnętrzna instalacja gazu będzie przebiegać od skrzynki gazowej znajdującej się na 

zewnętrznej ścianie budynku aż do kotła gazowego znajdującego się w pomieszczeniu 

technicznym zlokalizowanym na parterze. 

Odcinek od szafki gazowej do wejścia do budynku projektuje się z rur stalowych 

DN20. Przejście przez ścianę należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 

średnice większej od przewodu. 
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Przewód należy prowadzić pod stropem, Przejścia przewodu przez ściany wykonać w 

rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy 

przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 

 Przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego i filtru gazu przed kotłem. Zawór z 

filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu.  

 Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczeń.  

  

 1.3.1 Prowadzenie przewodów 

 Przewody prowadzić należy po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od 

tynku, pod stropami pomieszczeń oraz w gruncie na głębokości 0,80 – 1,00m.. 

 Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

- od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15cm; 

- od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułożeniu – 10cm; 

- od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych – 20cm; 

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10cm; 

- od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych – 

60cm). 

 Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejściach przez ściany i stropy należy je 

układać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny być uszczelnione elastycznym 

szczeliwem i powinny wystawać 3cm z każdej strony stropu i ściany. 

 

1.4 Materiały i uzbrojenie 

Instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  

z normą PN-80/H74219 i BN-81/0648-79 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane 
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należy stosować przy kurku instalacyjnym przed gazomierzem. Przed gazomierzem i 

odbiornikami gazu zamontować zawory kulowe, przed kotłami zawory odcinające i filtr gazu.  

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Po dokonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić do II stopnia czystości  

i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi należy 

pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną 

„CYNKAL” (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H-01270 – 

kolor żółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych 

dokonując oględzin co 6 miesięcy. 

1.6 Odbiór techniczny instalacji gazowej 

 Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi być przeprowadzony 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 

 Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących czynności: 

a. zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, 

b. jakości wykonania instalacji, 

c. szczelności wszystkich elementów instalacji. 

 1.6.1  Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 

 Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. 

 W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- dziennik budowy, 

- protokoły wykonania próby szczelności, 

- protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, 

- dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych, 
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- atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym, 

- instrukcja obsługi urządzeń gazowych. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji 

gazowej  i dopuszcza do eksploatacji. 

 1.6.2  Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 

 Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej 

zgodności z projektem należy sprawdzić: 

- wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy 

elementami instalacji gazowej, 

- sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw 

podpór, 

- poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, 

- odległość przewodów od innych instalacji, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, 

- usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów 

okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 1.6.3.  Kontrola szczelności przewodów gazowych 

 Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności 

nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, ponieważ 

temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby należy 

wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki” lub manometru jednosłupowego 

napełnionego rtęcią. 
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 Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia 

pomiarowe. 

 W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 

przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

1.7 Obliczenia instalacji gazowej 

W budynku przewiduje się zainstalowanie  kotła kondensacyjnego gazowych o mocy 13kW.  

 

Rodzaj odbiornika 

 

 

Ilość 

odbiorników 

[szt.] 

 

Moc 

odbiornika 

[kW] 

 

Zużycie gazu 

[m3/h] 

 

Kocioł kondensacyjny gazowy 1 13 1,40 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla całego obiektu: 

Bh,max = Σ[(3600 ∗ Q / (Wd ∗ η))*γ] [m3/h] 

gdzie: Q – max moc grzewcza, [kW] 

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, 35800 [kJ/kg] 

η =0,93- sprawność 

γ=1 -współczynnik jednoczesności 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

Bh,max = 1,40 m3/h 

 

2. UWAGI KOŃCOWE 

Przy realizacji instalacji gazowej należy stosować się do następujących przepisów prawnych: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2003); 
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- 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 dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96); 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202); 

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 maja 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113); 

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegółowych 

zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 

gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219); 

- PN – B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 

- Aktualne przepisy obowiązujące w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

oraz dostosować się do: 

A. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II. 

B. Uwzględnić zalecenia dostawcy gazu. 

C. Przed uruchomieniem instalacji należy przedłożyć dostawcy gazu zaświadczenie zespołu 

kominiarskiego o sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

D. Uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w projekcie technicznym. 

E. Dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Producent Ilość 

1. Zawór kulowy do gazu DN20 Efar 1szt.  

2. Filtr do gazu DN20 Efar 1szt.  

3. Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN20 z kształtkami - 10mb  

4. Rura osłonowa DN32 - 1mb  
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Warunki podłączenia 

 Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniego ciśnienia PE Dz110, szafka 

gazowa wraz  punktem pomiarowym umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku 

(odrębne opracowanie) 

1.2 Wyposażenie 

 W budynku w pom. technicznym będzie znajdował się kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy 13kW  

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

- Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową musi być wykonane w sposób 

zapewniający: bezpieczeństwo użytkowania, możliwość odłączenia urządzeń bez 

konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń; 

- Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono 

zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek 

odcinający dopływ gazu może być zamontowany na pionowym lub poziomym 

przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 

1,0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją; 

- Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór gazowy i filtr gazu; 

1.3 Opis instalacji 

 W budynku przewiduje się instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 13kW.  

Wewnętrzna instalacja gazu będzie przebiegać od skrzynki gazowej znajdującej się na 

zewnętrznej ścianie budynku aż do kotła gazowego znajdującego się w pomieszczeniu 

technicznym zlokalizowanym na parterze. 

Odcinek od szafki gazowej do wejścia do budynku projektuje się z rur stalowych 

DN20. Przejście przez ścianę należy zabezpieczyć poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 

średnice większej od przewodu. 
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Przewód należy prowadzić pod stropem, Przejścia przewodu przez ściany wykonać w 

rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy 

przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 

 Przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego i filtru gazu przed kotłem. Zawór z 

filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu.  

 Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie, prowadzonych pod stropem pomieszczeń.  

  

 1.3.1 Prowadzenie przewodów 

 Przewody prowadzić należy po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od 

tynku, pod stropami pomieszczeń oraz w gruncie na głębokości 0,80 – 1,00m.. 

 Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

- od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15cm; 

- od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułożeniu – 10cm; 

- od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych – 20cm; 

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10cm; 

- od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych – 

60cm). 

 Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejściach przez ściany i stropy należy je 

układać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny być uszczelnione elastycznym 

szczeliwem i powinny wystawać 3cm z każdej strony stropu i ściany. 

 

1.4 Materiały i uzbrojenie 

Instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  

z normą PN-80/H74219 i BN-81/0648-79 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane 
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należy stosować przy kurku instalacyjnym przed gazomierzem. Przed gazomierzem i 

odbiornikami gazu zamontować zawory kulowe, przed kotłami zawory odcinające i filtr gazu.  

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Po dokonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić do II stopnia czystości  

i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi należy 

pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną 

„CYNKAL” (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H-01270 – 

kolor żółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych 

dokonując oględzin co 6 miesięcy. 

1.6 Odbiór techniczny instalacji gazowej 

 Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi być przeprowadzony 

odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 

 Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących czynności: 

a. zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, 

b. jakości wykonania instalacji, 

c. szczelności wszystkich elementów instalacji. 

 1.6.1  Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 

 Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. 

 W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- dziennik budowy, 

- protokoły wykonania próby szczelności, 

- protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, 

- dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych, 
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- atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym, 

- instrukcja obsługi urządzeń gazowych. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji 

gazowej  i dopuszcza do eksploatacji. 

 1.6.2  Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 

 Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej 

zgodności z projektem należy sprawdzić: 

- wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i 

posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy 

elementami instalacji gazowej, 

- sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw 

podpór, 

- poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, 

- odległość przewodów od innych instalacji, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, 

- usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów 

okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 1.6.3.  Kontrola szczelności przewodów gazowych 

 Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności 

nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, ponieważ 

temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby należy 

wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki” lub manometru jednosłupowego 

napełnionego rtęcią. 
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 Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia 

pomiarowe. 

 W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 

przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

1.7 Obliczenia instalacji gazowej 

W budynku przewiduje się zainstalowanie  kotła kondensacyjnego gazowych o mocy 13kW.  

 

Rodzaj odbiornika 

 

 

Ilość 

odbiorników 

[szt.] 

 

Moc 

odbiornika 

[kW] 

 

Zużycie gazu 

[m3/h] 

 

Kocioł kondensacyjny gazowy 1 13 1,40 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla całego obiektu: 

Bh,max = Σ[(3600 ∗ Q / (Wd ∗ η))*γ] [m3/h] 

gdzie: Q – max moc grzewcza, [kW] 

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, 35800 [kJ/kg] 

η =0,93- sprawność 

γ=1 -współczynnik jednoczesności 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

Bh,max = 1,40 m3/h 

 

2. UWAGI KOŃCOWE 

Przy realizacji instalacji gazowej należy stosować się do następujących przepisów prawnych: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2003); 
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- 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 dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96); 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202); 

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 maja 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113); 

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegółowych 

zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw 

gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219); 

- PN – B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 

- Aktualne przepisy obowiązujące w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

oraz dostosować się do: 

A. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II. 

B. Uwzględnić zalecenia dostawcy gazu. 

C. Przed uruchomieniem instalacji należy przedłożyć dostawcy gazu zaświadczenie zespołu 

kominiarskiego o sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

D. Uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w projekcie technicznym. 

E. Dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Producent Ilość 

1. Zawór kulowy do gazu DN20 Efar 1szt.  

2. Filtr do gazu DN20 Efar 1szt.  

3. Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN20 z kształtkami - 10mb  

4. Rura osłonowa DN32 - 1mb  

 

 

 
 
 

 

 






