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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : „Budowa doziemnej instalacji gazowej 

wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i kuchenki gazowej 

oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej w budynku świetlicy wiejskiej przy 

ul. Szkolna 12 w Nowej Kuźni (dz. nr 342, 343 obręb 0100 Nowa Kuźnia)” 

 

1.2. Opis projektowanej instalacji gazowej 

 

Projektowana instalacja gazowa od punktu wpięcia w projektowany gazomierz w szafce wolnostojącej  

na granicy działki według odrębnego opracowania przez PSG sp. z o.o. do wejście do budynku, należy 

wykonać z rur: stalowe spawane przy podejściach do zaworu na ścianie budynku oraz do szafki na 

granicy działki, PE do paliwa gazowego w gruncie od połączeń PE/Stal za projektowaną skrzynką 

gazową na granicy działki do połączenia PE/Stal przed budynkiem.  

Głębokość posadowienia doziemnej instalacji gazowej zgoda z załączonym w części rysunkowej 

profilem. 

Projektowana instalacja gazowa od projektowanego zaworu odcinającego DN32 umiejscowionego  

w szafce na zewnętrznej ścianie budynku do wejścia do budynku należy wykonać z rur stalowych 

spawanych. Dalsza część instalacji zostanie wykonana z rur miedzianych do gazu łączonych poprzez 

zaciskanie.  

Odbiornikami gazu będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 

Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 25 lub inny równoważny (kondensacyjny z zamkniętą komorą 

spalania o płynnej modulacji mocy) oraz kuchenka gazowa.   

Kocioł gazowy na gaz GZ50 o płynnej modulacji mocy 2,8 – 24,5 kW zainstalowany będzie  

w pomieszczeniu „korytarz”, gdzie wentylacja pomieszczenia odbywać się będzie istniejącym kominem 

wentylacyjnym nr 2, zgodnie z załącznikami graficznymi oraz opinią kominiarską. Odprowadzenie 

spalin z projektowanego kotła gazowego odbywać się będzie projektowanym przewodem powietrzno-

spalinowym Ø80/125 wykonanym ze stali kwasoodpornej wyprowadzonym ponad dach przez boczną 

ścianę budynku, zgodnie z częścią rysunkową oraz opinią kominiarską. Kubatura pomieszczenia  

w którym będzie zainstalowany kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania równa 52,26 m3, a zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

minimalna kubatura dla zainstalowanej mocy grzewczej wynosi 6,5 m3 (kocioł z zamkniętą komorą 

spalania).  

Pomieszczenie, gdzie znajdował się będzie kocioł gazowy II funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, 

spełniać będzie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 

75 poz. 690) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89/94 poz. 424) pod 

warunkiem zamontowania wentylacji wywiewnej i przewodu powietrzno-spalinowego zgodnie z 

projektem. 



Wysokość pomieszczenia, gdzie zainstalowany będzie kocioł z zamkniętą komorą spalania spełnia 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 

nr 75 poz. 690) §170 ust. 1 oraz Normy PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 

gęstości względnej mniejszej niż 1” pkt. 2.2.1.1 „Usytuowanie kotłów” oraz pkt. 2.2.1.8 „Wysokość 

pomieszczenia z kotłami”. 

Kuchenka gazowa na gaz GZ50 zainstalowana będzie w pomieszczeniu „kuchni”, gdzie wentylacja 

pomieszczenia odbywać się będzie istniejącym kominem wentylacyjnym nr 1, zgodnie z załącznikami 

graficznymi oraz opinią kominiarską. 

Przebieg projektowanej instalacji gazowej jak również usytuowanie projektowanych urządzeń 

gazowych pokazano na załączonych do projektu rysunkach.  

Połączenia gwintowane występować będą jedynie w miejscach podłączeń projektowanych urządzeń 

gazowych. 

Połączenia gwintowane należy uszczelnić za pomocą atestowanych uszczelnień. 

Instalację gazową należy mocować do ściany za pomocą uchwytów do rur, z materiałów niepalnych. 

Obejmy powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych.  

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji znajdujących się w budynku należy 

lokalizować w taki sposób, aby zapewniały bezpieczeństwo ich użytkowania. 

W celu umożliwienia wykonywania prac konserwacyjnych przewody instalacji gazowej należy 

usytuować w odpowiedniej odległości od innych istniejących instalacji tj. odległość od przewodów 

elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 

Odległość między instalacją a ścianą nie powinna być mniejsza niż 2 cm. W miejscach przejść 

rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie 

może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągami a tuleją ochronną, ma być wypełniona 

szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 

Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej.  

Po przeprowadzeniu prac montażowych całą instalację gazową należy poddać próbie szczelności za 

pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego. Instalację wewnątrz budynku należy poddać 

próbie na ciśnienie 50 kPa (0,5 kG/cm2), utrzymując je przez 30 min, zaś instalację doziemną gazu 

należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,21 MPa utrzymując je przez 60 min. Do wykonania 

próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Instalację gazową można uznać za 

szczelną  

i nadającą się do uruchomienia, jeśli podczas próby szczelności w określonym czasie nie zostanie 

stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. Zakończenie pozytywnej próby szczelności 

musi być potwierdzone protokółem odbioru. 

Po przeprowadzonej pozytywnej próbie szczelności należy podłączyć urządzenia gazowe do instalacji 

gazowej. Następnie całą instalację dokładnie odpowietrzyć.  

Instalację w budynkach wykonać zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późn. zmianami, a podczas 

wykonawstwa przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 oraz Dz. U. Nr 2/2010, 

poz. 6 stosowanie do zakresu prowadzonych robót.  

 

 

 



1.3. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania 

 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej wewnętrznej instalacji gazu wraz  

z montażem kotła gazowego o mocy 24,4kW dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kuźnie przy ulicy 

Szkolna 12 na działce o numerze geodezyjnym 342, 343 obręb 0010 Nowa Kuźnia. W projekcie 

przeliczono zapotrzebowanie ciepła i zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania  

dla III strefy- klimatycznej przy tz = -20 °C. Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania 

zaprojektowano z rur instalacyjnych. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych 

pomieszczeni wykonano zgodnie z norma. PN-94/B-03406, przyjmując temperatury wewnątrz 

pomieszczenia wg normy PN-S2-/R-02402. Pomieszczenia budynku będą ogrzewane za pomocą 

grzejników konwektorowych lub innych równoważnych o ekwiwalentnych mocach cieplnych  

i wymiarach (szerokość , wysokość, grubość). Sterowniki i regulatory będą montowane na maksymalnej 

wysokości 1,4m od poziomu posadzki w Sali.  

Dobór grzejników i urządzeń dokonano w oparciu o dane katalogowe wydajności cieplnej grzejników 

podane w aprobatach technicznych dopuszczających grzejniki do stosowania w budownictwie. 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Projektowa temperatura zewnętrzna  

wg PN-EN 12831:2006 – załącznik krajowy NB1. Współczynniki przenikania U ciepła obliczono  

wg PN-EN-ISO-6946. Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego wykonano zgodnie  

z PN-EN 12831:2006. 

 W budynku zaprojektowano instalację ogrzewczą zasilaną z Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 25  lub 

innych równoważnych (kondensacyjny zamkniętą komorną spalania) o płynnej modulacji mocy  

2,8 – 24,5 kW (przy parametrach 75/65°C), z modulowanym palnikiem gazowym ze zmieszaniem 

wstępnym. Czynnik grzewczy z węzła cieplnego zasilać będzie grzejniki (75/65°C przy tz=-20°C). 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej zgodnie z PN-B-02414 za pomocą systemowego rozwiązania 

producenta kotła. Odpływ kondensatu z kotła do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon lub pompę 

przelewową. Instalację ogrzewczą zaprojektowano z rur z instalacyjnych łączonych wg technologii 

producenta.  

Główne rurociągi rozprowadzające instalacji ogrzewczych do poszczególnych pomieszczeń prowadzić 

wzdłuż elementów konstrukcyjnych budynku. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 

budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). 

Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. Na poddaszu 

projektowane instalację prowadzić w warstwie żużlowej pod deskami. 

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzić poniżej korytek instalacji elektrycznej. Sposób prowadzenia 

rurociągów pokazano na rzutach przyziemia. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody 

budowlane należy stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3%. W najniższych miejscach należy wykonać 

odwodnienia instalacji, a w najwyższych odpowietrzenia. Na zasilaniu grzejników płytowych 

zabudować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi posiadające zabezpieczenie 

antykradzieżowe. 



Po zakończeniu robót montażowych całą instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na 

ciśnienie 0,60 MPa oraz na gorąco przy maksymalnych parametrach roboczych. Po pozytywnej próbie 

na zimno instalację należy płukać strumieniem zimnej wody z prędkością przepływu min. 1,50 m/s. 

Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać za pomocą otulin np. polietylenowych.  

Minimalna grubość izolacji ciepłochronnej rurociągów instalacji ogrzewczej układanych wewnątrz 

budynku powinna wynosić: • dla rur o średnicy nominalnej Dn 15÷20 – 20 mm  

• dla rur o średnicy nominalnej Dn 25÷32 – 30 mm  

• dla rur o średnicy nominalnej Dn 40÷80 – 50 mm  

Izolacja ciepłochronna powinna spełniać wymagania zawarte w PN-B-02421:2000.  

Podczas wykonywania robót przestrzegać wymagań zawartych w Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje – zeszyt 10 – Izolacje cieplne instalacji 

sanitarnych i sieci ciepłowniczych opracowanych – zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w 2008 r.. 

 

1.3. Opis projektowanej wentylacji 

 

Każde pomieszczenie, w którym zainstalowany jest odbiornik gazu musi posiadać kanał wentylacji 

wywiewnej uzbrojony w kratkę wywiewną nie posiadająca możliwości regulacji o wymiarach 20 x 14 

cm.  

Kanał wentylacyjny winien rozpoczynać się pod sufitem pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany odbiornik gazu.   

Nawiew do pomieszczenia, każdego indywidualnie, należy wykonać systemem otworów nawiewnych 

w dolnej części o powierzchni netto otworów 360 cm2, montaż otworów nawiewnych 30 cm ponad 

poziomem posadzki w pomieszczeniu zgodnie z projektem budowlanym.  

 

1.4. Opis projektowanej instalacji wodociągowej 

 

Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie zasilanie kotła gazowego w zimną wodę oraz 

podłączenie ciepłej wody użytkowej do istniejących przyborów w WC i kuchni. 

 

1.5. Opis projektowanej instalacji kanalizacyjnej 

 

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenia kondensatu z kotła gazowego do 

istniejącej kanalizacji poprzez pompę wyrzutową.  

 

 


