
Kluczbork 2009.12

O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego, wykonawczego przyłącza gazowego gazu płynnego do
projektowanego budynku Strażnicy OSP lokalizowanego w Ligocie Prószkowskiej na dz. nr
521/1 należącej do UMiG Prószków.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany, wykonawczy przyłącza gazowego gazu
płynnego propan-butan z projektowanym, naziemnym zbiornikiem tego gazu. Zakresem
opracowania objęto ułożenie przewodów przyłącza w gruncie wraz z ich uzbrojeniem i
urządzeniami technicznymi.

2. Podstawa opracowania

Za podstawę do sporządzenia projektu przyjęto:
- umowę dzieło z BPBO „Projektbud” mgr inż M. Osada Kluczbork,
- plan zagospodarowania terenu działki,
- projekt budowlany, wykonawczy wewnętrznej instalacji gazu budynku strażnicy,
- rozporządzenie MI w sprawie warunków techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i
  ich  usytuowanie z 2002-04-12 z późniejszymi zmianami,
- informacje techniczne uzbrojenia i urządzeń branżowych,
- przepisy, normy i normatywy projektowania branżowego.

3. Szczegółowy opis rozwiązań projektowych

3.1. Przyłącze gazowe

W budynku strażnicy przewidziano kotłownię lokalną z kotłem opalanym gazem płynnym
propan-butan. Źródłem tego gazu będzie projektowany, naziemny zbiornik usytuowany w
działce inwestora.

Zasilenie budynku w gaz nastąpi za pośrednictwem projektowanego przyłącza gazowego
łączącego zbiornik z budynkiem.

Projektuje się ułożenie w gruncie przewodu przyłącza z rur PE klasy 100, Dz=40 mm PN 10
SDR 11 w zwoju. Dodatkowo, w podejściu do zbiornika i do reduktora z kurkiem głównym,
przewidziano zastosowanie rur stalowych łączonych przez spawanie. Przewidziano
zastosowanie rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-H-74219: 1998 Rury stalowe bez szwu
gładkie. PN-EN 10210-1: 2000, PN-EN 10210-2: 2000, PN-EN 10224: 2003, Rury stalowe bez
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szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania, PN-EN-10208: 2000 „Rury stalowe
przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań „A”. 

Łączenie rur PE ze stalowymi odcinkami przewidziano przez zastosowanie złączki rurowej
PE/stal SDR11 PE80. Połączenie złączek rurowych z przewodem PE przyłącza przewidziano
za pośrednictwem muf elektrooporowych SDR11.

Przewiduje się ułożenie przewodu w gruncie i otulenie go piaskiem średnim, bez kamieni i
innych większych i twardych zanieczyszczeń mogących kaleczyć przewód, warstwą grubości
min 0,1 m pozyskanego z urobku lub dowiezionego. Obsypkę przewodu przewidziano
zagęścić do wartości około 75% WZP. 

Podejście przewodu stalowego przyłącza do kurka głównego, umieszczonego we wnęce
ściany zewnętrznej budynku, przewidziano ukryć w niezamurowanej bruździe ściennej. 

Przyłącze po wykonaniu przewidziano poddać próbie szczelności. Po pozytywnej próbie,
odcinki stalowe należy zaizolować antykorozyjnie samoprzylepną taśmą izolacyjną
ANTICOR LUB RÓWNOWAŻNEJ wg układu: ANTICOR B, klasa izolacji – B30, system
jednotaśmowy, podkład Polyken LUB RÓWNOWAŻNY 1027, taśma Polyken LUB
RÓWNOWAŻNY 930-35 koloru żółtego z zakładką 67%.

Uzbrojeniem przewodu przyłącza będzie kurek główny gazu, reduktor ciśnienia oraz zawór
kulowy z siłownikiem typu systemu SSO LUB RÓWNOWAŻNEGO. Elementy te i ich
usytuowanie we wnęce pokazano na rysunku projektu.

3. 2. Zbiornik gazu płynnego propan-butan

Zbiornik przewidziano jako źródło gazu, z którego fazę gazową pobierać się będzie i
przesyłać przyłączem do budynku. Zbiornik przewidziano zlokalizować na działce inwestora,
bezpośrednio przy budynku z zachowaniem normatywnej odległości bezpieczeństwa.
Zbiornik przewidziano posadowić na płycie fundamentowej, której projekt stanowi odrębne
opracowanie konstrukcyjne.

4. Obliczenia zasadnicze

4.1. Obliczenia zbiornika gazu

jednostkowe maksymalne, producenta, zapotrzebowanie na gaz kotła wyniesie:

4,63 kg/h ≈ 1,852 m3/h

gęstość frakcji płynnej gazu wynosi: 1,0 dm3 ≈ 0,55 kg, praca ogrzewania 0,8/d, częstotliwość
napełniania zbiornika równą 1,0 m-c

- minimalna pojemność zbiornika winna wynieść:

Vzb ≈ (4,63 *0,85 * 24 *30 * 1,0)/0,55 ≈ 5 151,9 dm3
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Przyjęto zbiornik o typowej pojemności wynoszącej 4 850 dm3 z króćcem DN 32 z zaworem
kulowym.

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2003-06-23 (Dz. Ust. Nr 120 poz 1126). 

Informacja dotyczy robót budowlano-montażowych przewidzianych niniejszym projektem.
Inwestycja projektowana w niniejszym opracowaniu jest inwestycją liniową polegającą na
ułożenie pod ziemią przewodu przyłącza gazowego ze zbiornika do projektowanego
budynku strażnicy. 

Roboty budowlano-montażowe polegać będą na wykonaniu:
✔ robót ziemnych (wykopy, obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu),
✔ ułożeniu przewodów przyłącza gazowego bezpośrednio w gruncie (wykopach),

Szczególnie niebezpieczne, pod względem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników wykonawstwa, będą następujące roboty:
➢ wykopy punktowe i liniowe wraz z obsypaniem i zagęszczaniem obsypki na głębokości do

1,0 m ppt,

Teren robót budowlano-montażowych jest terenem otwartym, należącym do osób prawnych
wymienionych w tytule opisu technicznego oraz zawarty w uproszczonym wypisie z rejestru
gruntów. 

Grunt przeznaczony do prowadzenia robót budowlano-montażowych. Przewiduje się, że w
trakcie robót ziemnych wystąpi grunt kat III i II z przewarstwieniami w postaci pospółki
żwirowo-piaskowej i wodą gruntową zalegającą na głębokości maksimum ≈ 1.0 m ppt. 

W opracowaniu dotyczącym Planu BIOZ w wykonawstwie należy zwrócić szczególną uwagę
na powyższe informacje zapewniając odpowiednie warunki bezpiecznego i sprawnego
wykonawstwa.

6. Uwagi końcowe
Wykonanie przyłącza gazowego, wypróbowanie oraz uruchomienie należy przeprowadzić w
oparciu o niniejszy projekt stosując przewidzianą armaturę i urządzenia oraz wg wskazań
Warunków Technicznych Wykonana i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Cz. II
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunki Techniczne Wykonania Sieci z Tworzyw
Sztucznych PKTSGGiK.

UWAGA
Na Inwestorze ciąży obowiązek uzgodnienia projektu w Powiatowym Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych zgodnie z treści rozdziału 3 §9 Rozporządzenia Min. Rozwoju
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Regionalnego i Budownictwa z z 2001-04-02 w sprawie szczegółowych zasad zakładania i
przeprowadzania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i
współdziałań w tym zakresie (Dz. Ust. Nr 38 poz. 455 z 2001 r). Ponadto na Inwestorze ciążyć
będzie obowiązek zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego pomiarów
powykonawczych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z treścią rozdz. 2 cyt. wyżej
rozporządzenia.                                                                  
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