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PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ 
 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
 

I. OPIS INSTALACJI GAZOWYCH 
II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
NR NAZWA RYSUNKU SKALA 
1 Rzut przyziemia – instalacja gazowa 1:50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA  

                                                             ADAM NOSSOL 47-344  WALCE UL. LIPOWA 4 

 
                                                  ADRES SŁUŻBOWY : 47-300  KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13        Telefon:  (077) 4 662 860          
                                                  ADRES DOMOWY    : 47-344   WALCE UL. LIPOWA 4                            e-mail:    nossolm@o2.pl 

 
 

2/7 

I    OPIS INSTALACJI GAZOWYCH 
 

I. Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją 

wewnętrzną zasilającą przybory gazowe określone w wydanych warunkach technicznych 

dostawy gazu. 

Trasa projektowanego odcinka gazociągu uwzględnia wymogi ww. rozporządzenia MPiH 

określające odległości bezpieczne od innych nadziemnych i podziemnych obiektów 

terenowych. 

 

II.  Projekt budowlany przyłącza- opis techniczny. 

1. Trasa gazociągu. 

  Zgodnie z ustaleniami, włączenie projektowanego przyłącza gazowego nastąpi od 

projektowanego zbiornika podziemnego. 

Miejsce wyłączenia, przebieg trasy, średnica, długości i wzajemne odległości pokazano na 

planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 . 

Przy wyznaczaniu trasy gazociągu należy zachować wymogi ww. zarządzenia MPiH 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. Nr 139 

z dn. 7.12.95r./. 

2. Roboty montażowe. 

Projektowany gazociąg wykonać z rur PE szeregu SDR-11  

Są to rury polietylenowe, ciśnieniowe, wytłaczane z polietylenu niskociśnieniowego o 

gęstości 0.94 - 0.96 [g/cm3]  produkcji Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat”  

Przejście z rury PE na stalową wykonać przez zastosowanie połączenia nierozłącznego 

stal/PE. Rurociąg z rur PE należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego, przy 

zastosowaniu kształtek (fittingów) mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno być wykonywane 

w temperaturze otoczenia niższej niż 268°K (-5oC) oraz podczas mgły niezależnie od 

temperatury otoczenia. W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 

m/s powinny być stosowane namioty ochronne. Połączenie rur PE z rurami stalowymi lub 

armaturą powinny być wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.  
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Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Przemysłu i Handlu z dnia 9.05.89r. w sprawie wykonania i odbioru robót budowlanych sieci 

gazowych, a także z wytycznymi projektowania, budowy i użytkowania sieci z polietylenu”,  

Odcinek gazociągu z rur stalowych łączyć na styk czołowy przez spawanie gazowe. Przy 

spawaniu acetylenowym stosować drut z materiału gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420. 

Przejście poziomego odcinka stalowego w pion gazowy wykonać przy użyciu łagodnego 

łuku (kolana) – giętego na zimno. Pion gazowy na ścianie wykonać z rury 57 [mm]. Pion 

gazowy zakończyć ćwierć obrotowym kurkiem sferycznym Pn 0,6 [MPa]. 

Roboty montażowe mogą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

spawalnicze do rur stalowych oraz uprawnienia do rur polietylenowych. 

Kurek główny umieścić w skrzynce zaopatrzonej w metalowe drzwiczki, w których 

w dolnej i górnej części wykonać otwory wentylacyjne 25 [mm]. Miejsce zamontowania 

kurka głównego oznakować trwale tabliczką z napisem „Uwaga główny zawór gazu”. 

Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją i pomalować farbą ftalową koloru żółtego. 

 

3. Izolacje. 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną 

zgodnie z projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki 

z samoprzylepnych taśm z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”. 

Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy “POLYKEN”, 

nawijanej na dokładnie oczyszczone i odtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane 

preparatem “Primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

- taśmy czarnej izolacyjnej, 

- taśmy żółtej ochronnej. 

Pion gazowy zaizolować do wysokości 0,3 [m] ponad poziom terenu. Pozostałą część nad 

terenem izolować nakładając pokrycie malarskie A1-L-A0 wg normy BN-76/8976-05 

w kolorze żółtym. 

4. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z budową projektowanego przyłącza gazowego należy 

prowadzić z zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 
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z dnia 10.05.89r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

sieci gazowych /Dz. U. Nr 4 z 1989r./ oraz z zachowaniem wymogów normy PN-68/B-06050. 

Głębokość wykopu 1,0 [m] poniżej poziomu terenu. W miejscu włączenia wykonać 

wykop montażowy o wymiarach 1,5 x 1,5 [m] i głębokości 0,5 [m] poniżej czynnego 

gazociągu.  

Rury muszą być ułożone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde 

przedmioty muszą być bezwzględnie usunięte. Dno wykopu musi być wyrównane tak, aby 

rura przewodowa wzdłuż całej swej długości i na 1/4 obwodu opierała się o podłożu. W 

gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyrównane dno może stanowić naturalne 

podłoże do ułożenia rur. W innych przypadkach należy stosować podsypkę z piasku lub ziemi 

bez kamieni. Grubość warstwy podsypkowej ustala się na minimum 10 [cm]. Przy 

zasypywaniu przewodów pierwsza warstwa zasypki może być wykonana jedynie z piasku lub 

ziemi bez kamieni. Wysokość tej warstwy ustala się na minimum 30 [cm] ponad górną 

krawędź rury. Zaleca się ubicie zasypki po obu stronach rury ręcznymi ubijakami 

drewnianymi.  

Użycie żwiru jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje się 

przy użyciu ziemi z wykopu. Nakrycie gazociągu nie może być mniejsze niż 0,8 [m]. 

Przed zasypaniem przyłącza sporządzić inwentaryzację geodezyjną. 

 

5. Oznakowanie gazociągu. 

Na wysokości 0,3 [m] nad gazociągiem należy ułożyć taśmę znacznikową z tworzywa 

sztucznego (siatki, folii) w kolorze żółtym typu 211. 

6. Próba szczelności. 

Próbę szczelności gazociągu należy wykonać z zachowaniem wymogów normy PN-92/M-

34503 pn. “Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. Ciśnienie próby 0,4 

[MPa]. Czas trwania próby – 24 [h]. Rurociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po 

zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym 

przyrządu rejestrującego zmienność ciśnienia oraz spełniony jest warunek: 

Z przeprowadzonej próby należy sporządzić stosowny protokół. 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z: 

][ pp δδ <
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- Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. /Dz. U. Nr 139 

z dnia 7.12.1995r. poz. 686/ 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14.12.1994r. /Dz. U. Nr 10 z dnia 08.02.95r. poz. 46 z późniejszymi zmianami/. 

- Projektem Normy Zakładowej PGNiG W – wa ZN-93/xxxxx/05 – „Gazownictwo. 

Sieć gazowa. Wykonanie, nadzór i kontrola prac spawalniczych. Wymagania 

techniczne” 

8. Uwagi końcowe. 

Do budowy przyłącza gazowego można przystąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

budowę wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, dysponować odpowiednim  

sprzętem i oprzyrządowaniem, oraz posiadać zgodę dostawcy gazu na budowę sieci 

gazowych z PE. 

Głębokość wykopu, izolacje rur, wstępna i główna próba szczelności, oznakowanie – 

podlegają odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Rozdzielni Gazu. 

III.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWN ĘTRZNEJ. 

 

1. Instalacja – materiały. 

Projektowaną wewnętrzną instalację gazową można wykonać z rur miedzianych SF-Cu 

wg DIN 1786 ciągnionych, bez szwu o twardości F-37 (twardych) lub rur posiadających 

polski TIN i znak twardości Z6. Grubość ścianki rur miedzianych  nie może być mniejsza niż 

1 mm. 

Łączenie rur wykonać  metodą kielichowania i lutowania kapilarnego z zastosowaniem 

lutów twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyżej 650 oC. w których 

fosfor spełnia rolę topnika. Luty te odpowiadają normie DIN 8513 cz.1.  

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzłączki, holendry stosować „kształtki 

przejściowe” wykonane z miedzi lub brązu. Do instalacji gazowych nie wolno stosować 

kształtek przejściowych wykonanych z mosiądzu MO-59-PN-79/H-87026. Kształtki z miedzi 

winny odpowiadać DIN 1787, natomiast z brązu DIN 1705 i posiadać wyraźnie oznaczenie 

określające jakość materiału tj. Rg lub GM i znak producenta. Gwinty tych kształtek 

posiadają kalibracje calowe typ BSPT-G (gazowe).  
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Do połączeń gwintowanych, jako materiał uszczelniający, należy stosować taśmy 

teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty  uszczelniające nakładane na gwint 

wewnętrzny.  Nie zaleca się stosować szczeliwa konoplnego (lnianego). 

 

2. Montaż przewodów gazowych. 

Przewody gazowe należy prowadzić po zewnętrznej powierzchni ścian budynku. Należy 

zachować minimalną odległość 10 [cm] przy poziomych odcinkach w stosunku do innych 

przewodów, prowadząc je nad nimi oraz 2 [cm] przy skrzyżowaniu z innymi przewodami. 

Przy wykonaniu należy  ściśle przestrzegać wymagań dotyczących rozmieszczenia 

uchwytów mocujących. Do mocowania rur miedzianych gazowych należy stosować uchwyty 

wykonane z materiałów niepalnych  (łącznie z kołkami) z przekładkami  tłumiącymi drgania 

(izoficznymi). Uchwyty (obejmy) powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków 

rozporowych o konstrukcji uwzględniającymi materiał, z którego została wykonana przegroda 

budowlana. 

Pionowe odcinki instalacji gazowych należy usytuować w odległości min. 60 [cm] od 

iskrzących urządzeń elektrycznych. Przy przejściu przez ścianę konstrukcyjną przewód 

gazowy prowadzić w rurze osłonowej. 

Armaturę odcinającą (posiadającą znak jakości „B”) oraz inne elementy wyposażenia 

instalacji, należy tak sytuować, aby zapewnić ich łatwy dostęp. Gazowe kurki odcinające 

należy trwale (sztywno) zamocować do ściany, aby w przypadku jego otwierania (zamykania) 

nie następowało odkształcenie instalacji z miedzi. 

Po wykonaniu prób szczelności, instalację należy zabezpieczyć przed korozją. 

Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie przyborów gazowych pokazano na rzutach 

budynku i rozwinięciu aksonometrycznym instalacji. 

Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z postanowieniem rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 15 z lutego 

1999r./. 

3. Lokalizacja kurka głównego. 

Kurkiem głównym będzie kurek odcinający montowany przed gazomierzem. Miejsce 

zamontowania kurka głównego trwale oznakować napisem – „Zawór główny gazu”. 
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Za kurkiem należy zamontować gazomierz. Całość należy umieścić we wnęce 

zabezpieczonej metalowymi drzwiczkami z nawierconymi otworami wentylacyjnymi. 

Zamontowanie kurka głównego powinno spełniać wymogi określone § 159 ww. 

rozporządzenia MGPiB z 14.12.1994r. 

4. Przybory gazowe. 

Zamontowane urządzenia gazowe powinny odpowiadać warunkom normy PN-86/M-

40303.  

Przybory gazowe należy łączyć z instalacją na sztywno. Dopuszcza się instalowanie 

kuchni gazowych z zastosowaniem przewodów elastycznych mających certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B”. 

- Do instalacji projektuje się podłączenie niżej wymienionych przyborów gazowych, 

które powinny posiadać oznaczenia znaków stwierdzających uzyskanie atestu 

energetycznego oraz świadectwa kwalifikacji i znak bezpieczeństwa „B”.  

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja. 

Przewody spalinowe i wentylacyjne winny być wykonane o wymiarach 14x14 [cm]. 

Urządzenia gazowe wyposażone w odprowadzenie spalin należy połączyć na stałe 

z przewodem spalinowym. Połączenie powinno spełniać wymogi Rozdziału 5 ww. 

rozporządzenia MGPiB z 14.12.1994r. Sprawność przewodów kominowych powinna być 

potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.  

6. Sprawdzenie instalacji. 

Instalację należy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 0,1 [MPa] nie zmniejszy 

się w czasie trwania próby tj. w ciągu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez 

wykonawcę, powinien nastąpić ostateczny odbiór szczelności instalacji.  
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