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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazów technologicznych w budynku 
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RODOWISKA we W oc awku przy Placu Kopernika 2 
na dzia kach 86/2 i 86/8 

2. Podstawa opracowania 

Podstaw  opracowania niniejszego projektu s : 
 Zlecenie Inwestorskie. 
 Obowi zuj ce przepisy i normy. 

Niniejszy projekt opracowany zosta  zgodnie z prawem budowlanym, warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, polskimi normami oraz 
zgodnie ze sztuk  budowlan  i zasadami wiedzy technicznej. 

3. Zakres opracowania 

Zgodnie z ustaleniami w zakres projektu wchodzi: 
 Instalacje rozprowadzaj ce gazy laboratoryjne wewn trz budynku. 

4. Informacje ogólne o budynku i zagospodarowaniu terenu 

4.1. Opis do projektu zagospodarowania 

Obiekt obj ty jest ochron  konserwatorsk . Inwestycja nie le y na terenie szkód górniczych. 
Inwestycja nie oddzia uje negatywnie na rodowisko. Zagospodarowanie nie ulega zmianie. Obszar 
oddzia ywania: dz. nr 86/2 i 86/8 KM 46.   

4.2. Lokalizacja budynku 

Budynek b cy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dzia kach nr 86/2 i 86/8 
po onych we W oc awku przy Placu Kopernika 2. 

4.3. Ogólne informacje o budynku 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem zlokalizowanym w obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. Budynek wzniesiony metod  tradycyjn  oko o 100 lat temu. Budynek jest trzykondygnacyjny 
murowany z ceg y pe nej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek jest cz ciowo podpiwniczony. 
Budynek posiada poddasze nieu ytkowe. 

Konstrukcja dachu p atwiowo-kleszczowa pokryta gontem bitumicznym. Krokwie o przekroju 
9x18cm w rozstawie co 90cm oparte s  na belkach i stropach o przekroju 18xl8cm. 

ciany zewn trzne o zmiennej grubo ci. Okna PCV. Drzwi zewn trzne PCV. 
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W budynku usytuowane s  dwie klatki schodowe. Biegi schodów elbetowe. Klatka od strony 
dziedzi ca  czy  poszczególne  kondygnacje  ze  strychem  i  piwnic .  Stropy  nad  piwnic ,  parterem  i  I  
pi trem  typu  Kleina  z  belkami  stalowymi.  Strop  nad  II  pi trem  na  belkach  drewnianych  25x25cm,  
pokrytych deskami, od spodu do belek przymocowane s  p yty gipsowo kartonowe na stela u. Strop 
zaizolowany we  mineraln  gr. 15 cm. 

Stropy i ciany wewn trzne i zewn trzne otynkowane. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna 
prowadzona przewodami w kominach murowanych oraz w przewodach z blachy. 

4.4. Parametry budynku. 

ugo  32,60 m 
Szeroko  13,60 m 
Wysoko  13,65m 
Powierzchnia zabudowy 427,40 m 
Powierzchnia u ytkowa 1053,00 m 
Kubatura budynku 5385,20 m3 
Wysoko  pomieszcze : 

budynek g ówny: parter 3,30 m 
pi tro 3,35 m 
pi tro 3,45 m 
piwnica 2,30 m 

4.5. Instalacje w budynku. 

Budynek wyposa ony jest w nast puj ce instalacje wewn trzne: 
 instalacja wod-kan, 
 instalacja elektryczna,  
 centralnego ogrzewania z ciep owni miejskiej (w ze  cieplny w piwnicy budynku), 
 instalacja p.po . z instalacj  hydrantow , 
 sie  komputerowa, 
 odgromow  podstawow , 
 gazów technicznych, 
 wentylacji grawitacyjnej, 
 wentylacji mechanicznej cz ciowej, 
 ciep a woda u ytkowa z elektrycznych podgrzewaczy usytuowanych przy punktach 

poboru. 

4.6. Funkcja budynku 

Budynek Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska we W oc awku spe nia 
zadania laboratorium analitycznego wraz z zapleczem biurowym. 

4.7. Stan techniczny obiektu. 

Ogólny stan konstrukcyjno - budowlany jest dobry. Budynek po remoncie. 
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5. Projektowana instalacja gazów technicznych 

5.1. Trasa instalacji 

Tras  projektowanych instalacji rozprowadzaj cych przedstawiono na rysunkach: IS-1 do IS-3. 
Trasa gazów magazynowanych w butlach w szafach butlowych ustawionych na terenie 

utwardzonym w odleg ci minimalnej 2m od nicy zewn trznej budynku, rozpoczyna si  na zaworach 
odcinaj cych poboru gazów z instalacji przy czeniowej gazów technologicznych, zainstalowanych po 
wewn trznej stronie budynku laboratorium na wysoko ci oko o 1,5m. 

Gazy oboj tne:  TLEN,  POWIETRZE i  AZOT oraz HEL i  ARGON rozprowadzane s  po dwóch 
kondygnacjach (1 i 2 pi tro budynku) i prowadzone s  grupowo w korytkach kablowych montowanych 
na cianie zewn trznej budynku i na cianach wewn trznych budynku pod sufitami podwieszonymi. 
Zej cia ruroci gów gazowych do punktów poboru wykonane s  za pomoc  rur prostych ods oni tych. W 
punktach poboru dokonywana jest redukcja ci nienia gazu z ci nienia przesy owego do ci nienia 
roboczego, które jest stosownie regulowane. 

Gazy palny:  ACETYLEN rozprowadzany jest tylko do pomieszczenia 102 na 1 pi trze budynku 
w korytkach kablowych montowanych na cianie zewn trznej budynku i na cianach wewn trznych 
budynku pod sufitami podwieszonymi. Zej cia ruroci gów gazowych do punktów poboru wykonane s  za 
pomoc  rur prostych ods oni tych. W punktach poboru dokonywana jest redukcja ci nienia gazu z 
ci nienia przesy owego do ci nienia roboczego, które jest regulowane do aktualnych potrzeb. 

 
Dane techniczne szaf butlowych (zastosowano dwie szafy cztero butlowe) 
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5.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Wszystkie instalacje wykonane s  z rur stalowych nierdzewnych gatunku AISI 316 
O wymiarach: DN=6 czonych za pomoc  po cze  zaciskowych typu SWAGELOK oraz 

poprzez spawanie. 
We wszystkich instalacjach ruroci gi z armatur czone s  po czeniami gwintowanymi. 

Instalacje nale y wykona  zgodnie z niniejsz  dokumentacj . Wykonanie instalacji winno by  dokonane 
przez pracowników posiadaj cych uprawnienia do wykonywania po cze  spawanych i lutowanych, 
urz dze  i instalacji ci nieniowych, oraz przeszkolonych w zagadnieniach dotycz cych monta u i 
uruchamiania instalacji gazowych. 

Materia y i pó wyroby stosowane do wykonania instalacji winny by  zgodne z podanymi w 
dokumentacji technicznej, rury powinny posiada  atest jako ciowy, natomiast armatura i przyrz dy 
pomiarowe winny posiada  dopuszczenie do pracy w rodowisku przeznaczenia. 

Po czenia spawane i lutowane nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  i obowi zuj cymi 
normami wykonania po cze  instalacji ci nieniowej dla danego materia u. Na z czach spawanych s  
niedopuszczalne wady zewn trzne: 

 kni cia i przepalenia na powierzchni spoiny. 
 lady zajarzenia, kratery, pory i inne nieci ci. 
 Nadmierna grubo  nadlewu lica. 
 Nierówno  wysoko ci lica. 
 Wady przetopu i przetopienia. 
 Za amania osi ruroci gów w miejscu z cza wi ksze ni  1,5 mm/1 m. 
 Przesuni cia w z czach cianek o jednakowych grubo ciach wi ksze ni  15%. 
 Dopuszczalne wymiary wad z cz spawanych okre laj  przepisy UDT nr DT-UT-90/WO-W. 

Ruroci gi czystych gazów laboratoryjnych nie wymagaj  zachowania spadku. 
Promie  gi cia rur wykonywa  nie mniejszy ni  10 x Dnom. 
Podczas monta u ruroci gów gazów palnych nale y zachowa  warunki BHP i ppo . jakie 

obowi zuj  w obiekcie zagro onym wybuchem. 
Po zako czeniu monta u nale y dokona : 
Komisyjnego odbioru technicznego instalacji w trakcie którego nale y:  
Sprawdzi  zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn   
Wykona  prób  szczelno ci na ci nienie = 1,1 max ci nienia roboczego 
Wykona  prób  wytrzyma ciow  na ci nienie = 1,5 ci nienia roboczego 
Po przeprowadzeniu odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym, nale y sporz dzi  protokó  

odbioru, stwierdzaj cy poprawne wykonanie instalacji. Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  
powinno by  przeprowadzone przez ogl dziny zewn trzne (pomiary) elementów instalacji oraz ich 
odcinków w ró nych fazach produkcji i monta u, a nast pnie przez porównanie spostrze  z 
zatwierdzon  dokumentacj  techniczn . Sprawdzeniu podlegaj  równie  dokumenty (atesty) materia ów 

ytych do monta u instalacji. Badania elementów ruroci gów powinny by  przeprowadzone przed 
dopuszczeniem ich do monta u. Z dokonanych prób wytrzyma ci i szczelno ci nale y spisa  protokó .  

Protokó  odbioru ruroci gów. 
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym ko cowego odbioru technicznego nale y 

sporz dzi  protokó  zawieraj cy co najmniej nast puj ce dane: 
 Dat  odbioru. 
 Sk ad komisji odbioru. 
 Opis odbieranych ruroci gów. 
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 Wykaz lub opisy dokumentów przedstawionych komisji do wykorzystania w czynno ciach 
odbioru technicznego ko cowego, z zaznaczeniem czy stanowi  one za czniki do protoko u 
lub ze wskazaniem, gdzie s  przechowywane. 

 Stwierdzenie, e ruroci gi zosta y wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszych WTWiO i 
zamówienia. 

Odt uszczanie instalacji tlenowej rury oraz armatura dostarczane do monta u s  ju  
odt uszczone. 

Malowanie antykorozyjne, zastosowane w opracowaniu ruroci gi ze stali nierdzewnej oraz 
elementy konstrukcyjne ocynkowane nie wymagaj  malowania antykorozyjnego. Konstrukcje stalowe nie 
cynkowane zabezpieczy  przed korozj  stosuj c zestaw malarski chlorokauczkowy chemoodporny to jest: 

 farba do gruntowania: chloro kauczukowa - chemoodporna, 
 farba nawierzchniowa: emalia chloro kauczukowa. 

Przed malowaniem powierzchnie starannie oczy ci . 
Oznakowanie ruroci gów wg PN oraz kolorystyki obowi zuj cej w Zak adzie. 

5.3. Zagadnienia BHP 

Wed ug za czonych kart charakterystyki. Dla poprawy warunków BHP przewiduje si : 
Monta  czujników st enia acetylenu w laboratorium oznaczonym numerem: 102, z 

jednoczesnym monta em elektrozaworów na trasie ruroci gów doprowadzaj cych , odcinaj cych dop yw 
poszczególnych gazów przy wzro cie ich st enia powy ej dopuszczalnego. 

5.4. Zabezpieczenie ppo . 

Wed ug za czonych kart charakterystyki. 
Dla poprawy zabezpieczenia ppo . przewiduje si : 
 Monta  zaworów odcinaj cych na ruroci gach wszystkich gazów na pocz tku instalacji 

rozprowadzaj cej. 
 Monta  czujników st enia dla gazów palnych - acetylenu w pomieszczeniu z punktem 

poboru, oraz monta  elektrozaworów odcinaj cych dop yw gazu przy wzro cie ich st enia 
powy ej dopuszczalnego, na wej ciu instalacji do budynku laboratorium. 

5.5. Wytyczne bran owe 

Bran a budowlana: 
 Szafy butlowe gazów technologicznych ustawi  zachowuj c wymiary i uwagi zawarte na 

rysunku IS-1. 
Sygnalizacja i sterowanie: 
 W laboratorium oznaczonym numerem 102 przewidzie  pomiar st enia gazów 

(wyszczególnionych w p. 5.1), sygnalizacj  i za czanie elektrozaworów. 
 
 

Wszystkie roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem technicznym zgodnie  
ze sztuka budowlan , prawem budowlanym,  

Polskimi Normami i obowi zuj cymi przepisami. 
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II. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres i kolejno  robót 
Zakres robót obejmuje: 
 Monta  zestawów butli magazynowych gazów technicznych w szafach 4-butlowych z 

uk adem rozprowadzaj cym oraz armatur  odcinaj . 
 Monta  przewodów instalacji gazów technologicznych, ci gi rozprowadzaj ce, w y 

czeniowe, zej cia do poszczególnych punktów poboru gazu. 
 Próba szczelno ci przewodów. 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 Uporz dkowanie terenu budowy. 

2. Wykaz obiektów budowlanych 
W obr bie prowadzenia robót znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane: 

 Instalacja elektryczna. 
 Instalacje sanitarne (wod-kan, co, wentylacja). 
 Instalacje niskopr dowe. 
 Niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu i sieci wewn trzne. 

3. Elementy mog ce stwarza  zagro enie bezpiecze stwa 
i zdrowia ludzi 

Wykonywanie prac na wysoko ci przy monta u przewodów instalacji gazów technologicznych, 
prace spawalnicze, mo liwo  pora enia pr dem w przypadku uszkodzenia przewodów elektrycznych. 

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas 
realizacji robót 

Przewidywane zagro enie to: 
 Mo liwo  upadku pracownika przy pracy na wysoko ci podczas monta u przewodów 

instalacji gazów technologicznych. 
 Mo liwo  poparzenia podczas pracy agregatem spawalniczym. 
 Pora enie pr dem podczas prowadzenia robót w pobli u przewodów energetycznych. 

5. Instrukta  pracowników 
Pracownicy bior cy udzia  w procesie budowlanym powinni by  przeszkoleni w ramach 

okresowych szkole  BHP, zgodnie z przepisami szczegó owymi. Ponadto bezpo rednio przed 
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przyst pieniem do realizacji robót zwi zanych z przedmiotow  inwestycj  nale y przeprowadzi  
indywidualny instrukta  polegaj cy na:  

 okre leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1 
 szczegó owym poinformowaniu pracowników o wyst puj cych zagro eniach podczas 

realizacji robót zgodnie z pkt 3 i 4. 
 przedstawieniu metod post powania w przypadku wyst pienia bezpo redniego 

zagro enia ycia lub zdrowia 

6. Techniczno-organizacyjne rodki zapobiegawcze 
Dla zapobie enia przewidywanym zagro eniom nale y przedsi wzi  nast puj ce rodki: 

 oznakowa  i zabezpieczy  teren przed dost pem osób postronnych. 
 zadba  o dobra komunikacj  na terenie budowy, dotycz : doj cia pracowników, 

dostawy materia ów budowlanych, zej cia z rusztowa  oraz uwzgl dni  mo liwo  
ewentualnej ewakuacji osób zagro onych lub poszkodowanych. 

 Prace w pobli u instalacji elektrycznej nale y prowadzi  ze szczególn  ostro no ci  
Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporz dzi  dla inwestycji PLAN BEZPIECZE STWA 

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
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III. O WIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 
Zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (tj.  Dz.  U.   
Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pó niejszymi zmianami) niniejszym o wiadczam, e projekt 
budowlany pod nazw : 
 
 

INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH  
W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RODOWISKA  

we W oc awku przy Placu Kopernika 2  
na dzia kach 86/2 i 86/8 

 
 

sporz dzony dla: 
 
 

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  IINNSSPPEEKKTTOORRAATT  OOCCHHRROONNYY  RROODDOOWWIISSKKAA  ww  BBYYDDGGOOSSZZCCZZYY  
ssiieeddzziibbaa::  8855--001188  BByyddggoosszzcczz  uull..  PPiioottrraa  SSkkaarrggii  22  

     
 
zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

AAuuttoorr::  
mmggrr  iinn ..  MMiicchhaa   GGRRZZYYBB  nnrr  uupprr..  SSLLKK//IISS//55228866//0088  

    
  
  
  

SSpprraawwddzzaajj ccyy::  
iinn ..  BBoolleess aaww  KK YYSS  nnrr  uupprr..    551188//9933  

 
 

 
 

wrzesie  2015r. 
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