
ROZDZIAŁ 2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH – PO ZMIANACH

Roboty demontażowe 

Poza nowoprojektowanym budynkiem zakresem opracowania objęte są również pomieszczenia w istniejącym
budynku na poziomie +1, w których zlokalizowany będzie Oddział Anestezjologii.
W tym zakresie modernizacją objęte będą również pomieszczenia w piwnicy.
W związku z powyższym w obszarze objętym opracowaniem należy wykonać demontaż istniejących instalacji
sanitarnych. 
W przypadku instalacji, które w niedawnym czasie podlegały wymianie należy rozważyć jej pozostawienie o ile
stan  techniczny,  rodzaj  zastosowanych  materiałów  i  wielkości  będą  właściwe  dla  przyjętych  rozwiązań
instalacyjnych w nowym układzie funkcjonalno-użytkowym pomieszczeń.
W związku z tym, że modernizowany obszar jest powiązany instalacjami z pozostałymi częściami kompleksu
szpitala, demontażu mogą wymagać fragmenty instalacji poza granicami modernizowanego oddziału. 
Konieczne przebudowy instalacji na etapie realizacji nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu pozostałych
części  kompleksu,  w  razie  konieczności  należy  przewidzieć  wprowadzenie  rozwiązań  zastępczych  na  czas
prowadzenia robót.
W zakres robót wchodzą demontaże:
- rurociągów - centralnego ogrzewania, wody ciepłej,  zimnej i cyrkulacji  (rury stalowe i polipropylenowe) oraz

kanalizacyjnych (rury żeliwne i PVC) 
- urządzeń - grzejniki (żeliwne, stalowe) oraz przybory sanitarne
- kanałów wentylacyjnych (z blachy stalowej) o przekroju prostokątnym lub kołowym)

Wymagania dla nowych instalacji
W zakres robót związanych z montażem instalacji sanitarnych wchodzą:
- instalacja wod-kan
- instalacja c.o.
- instalacja c.t. (zasilanie nagrzewnic w centralach)
- instalacja wody lodowej (zasilanie chłodnic w centralach)
- instalacja Split i Multisplit 
- instalacja wentylacji mechanicznej
- gazy medyczne
- instalacje zewnętrzne - przekładki
-  wykonanie  tymczasowych  instalacji  (na  czas  prowadzenia  robót)  obejmujących  w szczególności  instalacje

cieplne, wentylacyjne i chłodu

Instalacja wod-kan

- instalacja wody zimnej i ciepłej

Zakres  robót  obejmuje  nowy  budynek  oraz  pomieszczenia  w  piwnicy  i  na  1  piętrze  budynku.  Należy  też
uwzględnić konieczność ingerencji na pozostałych kondygnacjach istniejącej części. 
Instalację wody zimnej należy podłączyć do istniejącego przyłącza (podlegającego wymianie), które wchodzi do
istniejącego budynku na poziomie piwnic. W/w przyłącze będzie modernizowane i zostanie wykonane z rur PE.
Przed wejściem do budynku należy zamontować kształtkę przejściową PE/Stal, tak aby instalacja wchodząca do
budynku  była  wykonana  z  rur  stalowych.  Na  wejściu  wody  należy  zaprojektować  i  zainstalować  armaturę
odcinającą, wodomierz, filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typu BA. Instalacja ta zasilać będzie instalację
wody bytowej oraz instalację hydrantową. 
Należy  przewidzieć  montaż  zestawu  hydroforowego  na  cele  instalacji  hydrantowej  w  przypadku  braku
odpowiedniego ciśnienia. Dostawę zestawu lub montaż zestawu hydroforowego z zaworem pierwszeństwa na
cele PPoż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r.
w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych,  zestaw  hydroforowy  należy
wyposażyć  w by-pass  oraz  w układ  pomiarowy  składający  się  z  ciśnieniomierza,  przepływomierza  i  zaworu
regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy.
Wodę zimną należy doprowadzić do wszystkich urządzeń znajdujących się w części objętej projektem. Dotyczy to
wszystkich kondygnacji w projektowanym budynku oraz projektowanych pomieszczeń w budynku istniejącym na
poziomie +1 i w piwnicach. W korytarzu piwnic należy wymienić poziomy wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji i do
wymienionych poziomów podłączyć istniejące i projektowane podejścia do pionów. Istniejące piony wymienić do
przejść przez stropy.
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Ciepła  woda  przygotowywana  będzie  w  węźle  cieplnym  (węzeł  cieplny  nie  wchodzi  w  zakres  niniejszego
opracowania), który zlokalizowany jest na poziomie piwnic istniejącego budynku. Wodę ciepłą wraz z cyrkulacją
należy prowadzić wspólnie z instalacją wody zimnej. Instalacje istniejące obsługujące pozostałą część szpitala
należy połączyć z instalacją projektowaną. Podłączenie wykonać bezpośrednio po wyprowadzeniu projektowanej
instalacji z węzła cieplnego. Projektowane instalacje zakończyć zaworami i śrubunkami.
Podejścia  do  poszczególnych  urządzeń  należy  prowadzić  pod  stropem  lub  kryte  w  bruzdach  ściennych.  W
przypadku braku możliwości wkucia rur w ścianę dopuszcza się prowadzenie po wierzchu, w takiej sytuacji rury
należy  obudować.  Do puszcza  się  również  prowadzenie  podejść  w posadzkach.  Rurociąg  prowadzone  pod
stropem również należy obudować. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów.
W miejscach prowadzenia  rur  przez przegrody  budowlane powinny być założone tuleje,  co najmniej  o  1 cm
dłuższe  niż  grubość  przegrody.  Przestrzeń  między  rurą,  a  tuleją  powinna  być  wypełniona  materiałem
elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. W przypadku
przejść instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć je w klasie odporności EI
równej  klasie przegrody.  Przewody należy mocować za pomocą uchwytów.  Pomiędzy  przewodem a obejmą
uchwytu należy stosować podkładki elastyczne
Przy urządzeniach, w zależności od możliwości montować armaturę ścienną lub sztorcową. 
Osprzęt sanitarny uznanych producentów, do których będą dostępne minimum 10 lat części zamienne. Baterie
stojące  z  systemem  50/50.  Korpus  cały  metalowy  wraz  z  rączką,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  to  rączki
przedłużone (lekarskie łokciowe).
Na odejściach instalacji od pionów należy zainstalować zawory odcinające.
Instalację należy wykonać z rur PP PN20 (woda zimna) i PP Stabi (woda ciepła). Dopuszcza się wykonanie
instalacji z rur PE.
Na każdej kondygnacji należy zaprojektować i wykonać zawory odcinające daną kondygnację.
Wszystkie  rurociągi  należy  zaizolować  zgodnie  z  zaleceniami  Warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. Nr 75 poz 690 z późn. zmianami).
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz:
-  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  cz.  II  -  “Roboty  instalacji
sanitarnych i przemysłowych” - wyd. 1974r.,
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” – wyd. 1994 r.
- wytycznymi dostawców urządzeń,

- instalacja ppoż

Instalacja  hydrantowa  obejmuje  montaż  hydrantów  DN25  na  poszczególnych  kondygnacjach  wraz  z
rozprowadzeniem  rurociągów.  Instalację  należy  doprowadzić  na  wszystkie  piętra  w  zakresie  objętym
opracowaniem. W obrębie piwnicy istniejącego budynku projektowaną instalację należy podłączyć do instalacji
istniejącej  -  instalację  zakończyć  zaworami  na  granicy  opracowania,  a  w  obrębie  opracowania  przełączyć
istniejące piony z wymianą podejść.
Przy doborze zestawu hydroforowego jeśli okaże się niezbędny należy uwzględnić instalacje istniejące.
Instalację ppoż wykonać z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem - wg normy PN-82/H-74200 podwójnie
ocynkowanych wg normy ZN-72/8640-01.
Stosować hydranty posiadające wymagane atesty i dopuszczenia.
Hydranty powinny  się składać  z szafki  hydrantowej,  zaworu  hydrantowego DN25,  węża półsztywnego DN25
nawiniętego na bęben i wyposażonego w prądownicę. Długość węża 20 lub 30 m w zależności od wymaganego
zasięgu. Szafki hydrantowe w kolorze białym z miejscem na gaśnicę GPX.
Rozmieszczenie hydrantów oraz układ instalacji należy skonsultować i uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres robót obejmuje nowy budynek oraz pomieszczenia w piwnicy i na 1 piętrze budynku. 
Dla  projektowanych  urządzeń  i  przyborów  w  istniejącym  budynku  zaprojektować  nową  instalację,  którą  na
zewnątrz należy podłączyć do najbliższej studni. Do instalacji tej należy podłączyć istniejące piony i urządzenia
nie objęte opracowaniem.
W  piwnicy  istniejącego  budynku  należy  zaprojektować  i  wykonać  nowy  układ  kanalizacji  podposadzkowej
uwzględniający podłączenie nowych oraz istniejących pionów.
Należy przewidzieć wymianę istniejących pionów w obrębie objętych projektem kondygnacji.
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Podejścia do poszczególnych urządzeń należy wykonać z rur PVC. Kanalizację podposadzkową należy wykonać
z rur PVC-U. Piony i podejścia z rur PVC niskoszumowych. Przyłącza z rur PVC kl. S.
Na podejściach pod urządzenia należy przewidzieć spadki min. 2% w kierunku odpływu. 
Prowadzenie rur jak i podejść przewidziano w bruzdach ściennych. W przypadku braku możliwości prowadzenia
podejść w bruzdach dopuszcza się prowadzenie po wierzchu ścian pod warunkiem ich obudowy.
U podstawy pionów przewidzieć rewizje i czyszczaki.
W ramach projektu, w porozumieniu z użytkownikiem oraz w oparciu o projekt technologiczny, należy opracować
szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wyboru urządzeń białego montażu.
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz:
-  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  cz.  II  -  “Roboty  instalacji
sanitarnych i przemysłowych” - wyd. 1974r.,
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” – wyd. 1994 r.
- wytycznymi dostawców urządzeń,

- instalacja kanalizacji deszczowej

Dla potrzeb odwodnienia dachu projektowanego budynku należy zaprojektować i wykonać rury spustowe, które
następnie należy podłączyć do istniejącej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej.
Instalację  wykonać  z  rur  PEHD  o  połączeniach  zgrzewanych  (instalacje  prowadzone  wewnątrz)  oraz  z  rur
stalowych ocynkowanych (system rynnowy zewnętrzny). Na dachu stosować wpusty dachowe podgrzewane. U
podstawy pionów przewidzieć rewizje i czyszczaki. Piony deszczowe prowadzić jako wewnętrzne lub zewnętrzne
rury spustowe. Rury spustowe wewnętrzne należy obudować, rury zewnętrzne prowadzić po wierzchu elewacji.

Instalacja c.o., c.t. i wody lodowej

Zakres  robót  obejmuje  nowy  budynek  oraz  pomieszczenia  w  piwnicy  i  na  1  piętrze  budynku.  Należy  też
uwzględnić konieczność ingerencji na pozostałych kondygnacjach istniejącej części. 
Źródłem ciepła dla instalacji  c.o.  i  c.t.  będzie węzeł  cieplny zlokalizowany w piwnicy w istniejącym budynku.
Dostawa i wykonanie węzła nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
Źródłem chłodu dla chłodnic w centralach wentylacyjnych będzie agregat wody lodowej, który jeżeli to możliwe,
należy  zainstalować na dachu projektowanego budynku. 
Centrale do obsługi sal operacyjnych wyposażyć w chłodnice wodne zasilane z EC, w sytuacji braku możliwości
osiągnięcia parametrów powietrza pozwalających na pełną kompensację zysków należy rozważyć  wyposażenie
tych central w chłodnice freonowe zasilanych z zewnętrznych skraplaczy również umieszczonych na dachu (jeżeli
to  możliwe).  Ilość  chłodu  dostarczana  z  EC wynosi  74  kW.  Punkt  włączenia  oraz  parametry  wody  lodowej
uzgodnić  na etapie  projektu  z  EC.  Pozostałą  ilość chłodu należy  uzyskać  projektując  układ pomp ciepła  ze
sprężarkami inwerterowymi (płynna zmiana wydajności). Stosować urządzenia klasy min. A++.
Część pomieszczeń wyposażona zostanie w indywidualne klimatyzatory typu split lub multisplit. Dopuszcza się
system VRV inwerterorowy (sprawność urządzeń A++).
Jednostki zewnętrzne dla tych urządzeń należy również umieścić na dachu (jeżeli to możliwe).
W poszczególnych pomieszczeniach zainstalowane będą grzejniki stalowe płytowe, tam gdzie wymagają tego
względy higieniczne, w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy stosować
grzejniki łazienkowe, drabinkowe, w przypadku konieczności zastosowania w tych pomieszczeniach grzejników
płytowych (ze  względu na  wysokie  zapotrzebowanie  ciepła),  należy  przeanalizować  poziom wilgotności  tych
pomieszczeń i w razie konieczności stosować grzejniki ocynkowane. 
W  przypadku,  kiedy  instalacja  klimatyzacji  sal  operacyjnych  oraz  pomieszczeń  O.I.T.  nie  będzie  w  stanie
zapewnić pełnej kompensacji strat ciepła tych pomieszczeń (np. w okresach obniżonej wydajności lub prze braku
jej działania) należy: w salach operacyjnych stosować ogrzewanie płaszczyznowe, ścienne, w pomieszczeniach
O.I.T. grzejniki w wykonaniu higienicznym.
W pomieszczeniach,  w których  wystąpią,  stosować klimatyzatory  ścienne lub sufitowe,  stosować urządzenia
markowe,  wysokiej  jakości  z  łatwym dostępem do serwisu i  części  zamiennych.  Klasa  min.  A++ z 5  letnim
okresem gwarancji.
Przy grzejnikach zainstalować zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi. 
Podłączenie grzejników w systemie rozdzielaczowym lub trójnikowym z rurociągami zasilającymi i powrotnymi
prowadzonymi  w  warstwach  posadzkowych.  W  piwnicy  wykonać  poziome  rozprowadzenie  instalacji  z
podłączeniem do węzła cieplnego. 
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Na  rurociągach  centralnego  ogrzewania,  ciepła  technologicznego  oraz  chłodu  należy  przewidzieć  izolację
termiczną zgodnie z wymaganiami Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U z 2002 r. Nr 75 poz 690 z późn. zmianami). 
Na podejściach  do  rozdzielaczy  c.o.  lub instalacji  zasilającej  system trójnikowy,  należy zainstalować zawory
odcinające (na zasilaniu) oraz zawory równoważące z możliwością odcięcia (na powrocie). Przy rozdzielaczach
należy przewidzieć odpowietrzenie. Rozdzielacze instalować w szafkach rodzielaczowych.
Instalacje prowadzone w posadzkach wykonać z rur Pex/Al/Pex lub PeXc. Rozprowadzenia instalacji  c.o., c.t.
oraz  wody  lodowej  wykonać  z  rur  stalowych  czarnych  łączonych  przez  spawanie  lub  z  rur  miedzianych
dopuszcza się stosowanie rur PP (stabilizowanych). Instalację freonową wykonać z rur miedzianych.
Poziomy pod stropem piwnic należy prowadzić ze spadkami nie mniejszymi niż 3‰. 
Instalację c.o. projektować z podziałem na obiegi ogrzewcze dla części projektowanej (obiegi dla pomieszczeń o
różnej  funkcji)  oraz  części  istniejącej  (podłączenie  do  projektowanych  rozdzielaczy).  Na  obiegach  stosować
automatykę pogodową.
Instalacje  ciepła  technologicznego  oraz  wody  lodowej  zasilające  nagrzewnice  i  chłodnice  w  centralach
wentylacyjnych (istniejących i projektowanych) należy napełnić roztworem glikolu 35%.
Agregaty i skraplacze należy posadowić na systemowych konstrukcjach wsporczych. Do chłodnic w centralach
wentylacyjnych instalację podłączyć za pomocą węzłów podłączeniowych, w skład którego powinny wejść zawory
odcinające oraz zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali. 
Zasilanie  nagrzewnic  w  centralach  wentylacyjnych  doprowadzić  bezpośrednio  z  węzła  cieplnego.  Rurociągi
prowadzić pod stropem piwnicy. Podłączenie nagrzewnic poprzez węzły mieszające, w których skład powinny
wejść:  pompa  mieszająca,  zawór  trójdrogowy  z  siłownikiem,  zawory  odcinające  oraz  zawór  równoważący.
Sterowanie pompą mieszającą i siłownikiem z automatyki centrali.
Dla  każdego  obiegu  istniejącego  i  projektowanego  należy  wykonać  węzeł  podmieszania pompowego
(automatyka  pogodowa).  Każda  funkcjonalna  część  budynku  powinna  pracować  na  wydzielonym  obiegu
sterowanym pogodowo.
Węzeł EC skoordynować z projektowaną instalacją.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zakres  robót  obejmuje  montaż  central  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  oraz  rozprowadzenie  kanałów  na
poszczególnych kondygnacjach wraz z montażem kratek i anemostatów. 
W ramach  całego  zakresu  należy  przewidzieć  kilka  niezależnych  zespołów.  Poszczególne  zespoły  powinny
obsługiwać grupy  pomieszczeń o podobnych  wymaganiach  sanitarno-higienicznych.  Dla  WC i  łazienek  oraz
brudowników należy przewidzieć  niezależne  systemy wyciągowe.  Odrębnym zespołem powinna być również
objęta izolatka (klasa czystości S3).
Niezależnymi zespołami klimatyzacyjnymi powinny być objęte sale operacyjne (klasa czystości S1), strefa czysta
bloku operacyjnego (klasa czystości  S2)  oraz część pomieszczeń OIT (klasa czystości  S2).  Dla pozostałych
pomieszczeń należy przewidzieć zespoły wentylacyjne (klasa czystości S4).
Zespoły  klimatyzacyjne  i  wentylacyjne  będą  obsługiwane  odpowiednio  przez  centrale  klimatyzacyjne  i
wentylacyjne umieszczone na dachu (jeżeli to możliwe).
We wszystkich centralach należy przewidzieć odzysk ciepła (wymiennik glikolowy lub krzyżowy), nagrzewnicę
wodną (czynnik glikol  35%), chłodnicę (wodna (czynnik glikol 35%) lub z bezpośrednim odparowaniem) oraz
zespół filtrów na nawiewie i wywiewie. W centralach dla stref z kontrolą wilgotności latem należy przewidzieć
nagrzewnice wtórne (wodne lub elektryczne), ponadto w centralach klimatyzacyjnych z kontrolą wilgotności latem
i zimą należy przewidzieć nawilżacze parowe. Centrale powinny odpowiadać wszystkim bieżącym wymaganiom
energetycznym oraz powinny posiadać aktualną certyfikację Eurovent.  Na wszystkich kanałach nawiewnych i
wywiewnych  zaprojektować  tłumiki  akustyczne.  Tryb  działania  wentylacji  ciągły  z  możliwością  nocnego
osłabienia.
Wymagane  ilości  powietrza,  krotność  wymian,  temperatury  wewnętrzne  oraz  wymagania  dotyczące  klimatu
wewnętrznego należy przyjąć zgodnie z projektem technologicznym, w tym:
- wymagane ilości powietrza wentylacyjnego dla sanitariatów: 50 m3/h na miskę ustępową, 30 m3/h na pisuar oraz

100 m3/h na natrysk. 
- min. ilość świeżego powietrza na 1 osobę - 30 m3/h
- pomieszczenia, w których występują podwyższone zyski ciepła ilość powietrza przyjąć na podstawie bilansu

zysków ciepła (w tym pomieszczenia sal operacyjnych oraz O.I.T.)
- pomieszczenia, w których występują podwyższone zyski wilgoci ilość powietrza przyjąć na podstawie bilansu

zysków wilgoci (w tym pomieszczenia sal operacyjnych oraz O.I.T.).
Parametry powietrza zewnętrznego:
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lato temperatura t = +35˚C wilgotność względna  φ = 50%
zima temperatura t = -18˚C wilgotność względna φ =100%
Parametry powietrza wewnętrznego:
- temperatury (przyjąć zgodnie z projektem technologicznym), w tym:

• pom. techniczne, magazynowe (techniczne), porządkowe, brudowniki - zimą 16°C, latem wynikowa
• powierzchnie wspólne, magazynowe (medyczne), WC, pokoje socjalne, pokoje lekarskie, pokoje biurowe,
pokoje pielęgniarskie itp. - zimą 20°C, latem 23°C
• sale chorych - zima 24°C, lato 23°C
• gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, szatnie, łazienki, O.I.T. itp. - zima 24°C, lato 23°C
• sale operacyjne - zima/lato - regulowana 18÷24°C
• pokoje przygotowania chirurgów, blok operacyjny strefa czysta, sala wybudzeń - zima 24°C, lato 23°C

Po  wykonaniu  obiektu  Inwestor  sprawdzi  (dokona  odbioru  „na  gorąco”)  temperatury  panujące  w
pomieszczeniach.
- wilgotność:

•  pom.  techniczne,  magazynowe,  porządkowe,  brudowniki,  powierzchnie  wspólne,  WC,  łazienki,  pokoje
socjalne, pokoje lekarskie, pokoje biurowe, pokoje pielęgniarskie itp. - wynikowa
• izba przyjęć, oddziały łóżkowe, sala gimnastyczna, strefy „brudne” bloku operacyjnego oraz O.I.T. - latem
45-60%, zimą wynikowa  
•sale łóżkowe O.I.T., izolatka, strefa czysta bloku operacyjnego oraz sale wybudzeń - lato/zima 45-60%
• sale operacyjne - zima/lato 45-60%

Kanały typu A z blachy ocynkowanej wg. BN-70/8865-05 o grubości: 
- od 250x100 do 400x400 g = 0,75 mm
- od 500x200 do 800x800 g = 0,9 mm
- od 1000x400 do 1600x1600 g = 1,1 mm
Kanały kołowe typu z blachy stalowej ocynkowanej.
Instalacje do 200 Pa w klasie szczelności B powyżej D.
Połączenia przewodów na kołnierze, nasuwki lub profile z użyciem uszczelek gumowych. Kanały podwieszać i
opierać  na konstrukcji  w sposób nie powodujący  przenoszenia  drgań i  hałasu,  używając  podkładek  z gumy
miękkiej (zawiesia i podparcia systemowe).
W celu prawidłowej pracy instalacji wywiewnych z sanitariatów, w drzwiach tych pomieszczeń należy wykonać
kratki wyrównawcze.
W nawiewnikach z filtrem absolutnym zamontować kontrolę zabrudzeń. 
Każda sala operacyjna, O.I.T., pokój wybudzeń oraz izolatka powinny posiadać możliwość nastawy temperatury,
wilgotności oraz regulacji ilości nawiewanego/wywiewanego powietrza, a także zachowania właściwego układu
(kaskady)  ciśnień.  Sale operacyjne  i  sale  O.I.T.  powinny posiadać  indywidualny  system regulacji  temperatur
wilgotności i wydajności.

Automatyka - wytyczne sterowania
Automatyka musi zapewnić:

 sterowanie wszystkimi funkcjami układu centrali  ze sterownicy oraz wybranych parametrów z panelu
zdalnego sterowania (start/stop, zmiana parametrów powietrza, wydajność, kalendarz, stany awarii)

 pracę wymienników w kaskadzie:  w pierwszej  kolejności  załącza się wymiennik  ciepła,  a następnie
nagrzewnica/chłodnica

 realizację „gorącego startu” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się na 100%
zawór  nagrzewnicy  i  uruchamiana  jest  pompa  mieszająca.  Po  nastawionej  zwłoce  -  załączają  się
wentylatory i zaczynają otwierać się przepustnice

 w  przypadku  zaniku  napięcia  lub  awaryjnego  zaniku  napięcia  układ  powinien  „zapamiętać”  ostatni
(poprzedzający  wyłączenie)  algorytm pracy.  Po przywróceniu  zasilania  układ powinie  automatycznie
powrócić do pracy na poprzednich nastawach.

 sterowanie temperaturą w oparciu o wiodący czujnik temperatury wyciągu lub nawiewu, z możliwością
zmiany czujnika wiodącego, po zweryfikowaniu współpracy z systemem ogrzewania

 utrzymanie stałego wydatku
 pracę układu wg kalendarza - temperatura, wydajność, tryb pracy
 informację o stanach alarmowych
 zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem
 możliwość współpracy z BMS w zakresie powszechnie stosowanych protokołów
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 komunikację  przez  ethernet  w  celu  umożliwienia  monitorowania  pracy  automatyki  oraz  kluczowych
parametrów pracy centrali: m.in. wydatki powietrza, temperatury nawiewu i wywiewu itp. szczegółowy
zakres monitorowanych parametrów należy ustalić z użytkownikiem

 wyłączenie i współpraca z systemem p.poż
 automatyka powinna umożliwić pracę w okresach przejściowych (praca bez ręcznej zmiany trybu)

Zestawienie sterowanych i monitorowanych elementów automatyki:
 czujnik temperatury zewnętrznej - zezwala na „gorący start” układu lub pracę chłodnicy w zależności od

temperatury zewnętrznej
 siłownik  przepustnicy  powietrza  świeżego  ze  sprężyną  zwrotną  -  otwiera  przepustnicę  powietrza

świeżego po włączeniu wentylatora i zamyka po wyłączeniu
 siłownik przepustnicy powietrza usuwanego
 siłownik przepustnicy obejścia wymiennika krzyżowego
 zabezpieczenie  wymiennika  krzyżowego przed zaszronieniem -  presostat.  Wzrost  ciśnienia  powyżej

nastawy  (zaszronienie  wymiennika)  powoduje  płynne  otwarcie  przepustnicy  obejścia  wymiennika
krzyżowego

 czujniki różnicy ciśnień przed i za filtrami - sygnalizuje o stanie nadmiernego zanieczyszczenia filtrów
 zawór trójdrogowy nagrzewnicy z siłownikiem 0-10 V - regulujący przepływ czynnika przez nagrzewnicę

w funkcji temperatury powietrza wyciąganego
 pompa mieszająca w układzie zasilania nagrzewnicy
 zawór trójdrogowy chłodnicy z siłownikiem 0-10 V - regulujący przepływ czynnika przez chłodnicę w

funkcji temperatury powietrza wyciąganego
 termostat przeciwzamrożeniowy - spadek temperatury powietrza poniżej nastawy (5°C) otwiera zawór

nagrzewnicy  na  100%,  zamyka  przepustnice,  wyłącza  silniki  oraz  powoduje  sygnalizację  stanu
alarmowego. Ponowne uruchomienia układu - po skasowaniu awarii

 kanałowy czujnik temperatury nawiewu
 kanałowy czujnik temperatury wyciągu
 falowniki silników wentylatorów
 rozdzielnica zasilająco-sterująca - wyposażona w obwody sterowania, diody kontrolne oraz niezbędne

zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silników wentylatorów, a także zabezpieczenia zwarciowe
obwodu sterowania, powinna posiadać układ opóźniający czasowo załączenie jednego z wentylatorów
w celu zmniejszenia obciążenia rozruchowego,  ponadto powinna być wyposażona w zabezpieczenia
temperaturowe uzwojeń silników lub zabezpieczenia zaniku fazy.

 czujnik różnicy ciśnień (presostat) na wentylatorach – weryfikacja pracy wentylacji
 falowniki  montować w szafie  automatyki,  rozdzielnice  na  zewnętrz  muszą  spełniać  odpowiednie  IP,

rozdzielnice metalowe
 połączenia elementów i urządzeń automatyki ze sterownikiem poprzez przekaźniki  
 na  podstawie  układów  i  schematów,  rzutów  wentylacyjnych  uwzględnić  pracę  wentylatorów,

regulatorów,  presostatów  w  nawiewnikach  z  filtrami  itp.  (zapewnić  odpowiednią  ilość  styków  bądź
zapewnić dodatkowe układy automatyki)

 panel zdalnego sterowania - lokalizacja do uzgodnienia z użytkownikiem
 całoroczne sterowanie rekuperacją
 centrale z układami CAV, VAV, ew. PAV

Szafę automatyki centrali należy umieścić w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych –
uzgodnionym z Inwestorem.

Automatyka central dla sal operacyjnych OIOM , izolatek , śluz i central z odzyskiem glikolowym.

Bezwzględnym priorytetem dla układu automatyki  jest  zachowanie  nadciśnienia  pomiędzy  salą  operacyjną  a
pomieszczeniem przygotowania chirurgów. 
W razie awarii  wentylatora wyciągowego centrala powinna nadal pracować do zakończenia bieżącej  operacji
(awaria wentylatora wyciągowego nie powinna być awarią krytyczną).
Kolejność uruchamiania urządzeń po zaniku napięcia powinna przeciwdziałać pojawieniu się podciśnienia na Sali
operacyjnej.

Parametry powietrza w pomieszczeniu:
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 Temperatura powietrza w pomieszczeniu (mierzona w kanale wyciągowym) regulowana w zakresie od
18°C do 24°C,

 Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu (mierzona w kanale wyciągowym) dla zimy nie mniej
niż  40% wilgotności względnej, dla lata nie więcej niż 60% wilgotności względnej,

 Nadciśnienie  w  Sali  operacyjnej  względem  pomieszczenia  przygotowania  chirurgów  -  15  Pa,
nadciśnienie w pomieszczeniu przygotowania chirurgów względem korytarza czystego 10 Pa.

Parametry powietrza nawiewanego (mierzone 0,3 m poniżej płaszczyzny nawiewu):

 Temperatura powietrza nawiewanego wynikowa w zależności od zadanej temperatury w pomieszczeniu
od 17°C do 21°C (o 1-3°C niższa od temperatury w pomieszczeniu),

 Wilgotność względna powietrza nawiewanego nie większa niż 60%,
Tryby pracy automatyki

 Tryb normalny  
 Tryb ograniczonego wydatku – ograniczenie wydatku powietrza tak, aby utrzymać nadciśnienie około

min 5 Pa, brak nawilżania / odwilżania, brak pracy modułów recyrkulacyjnych
Automatyka musi zapewnić:

 sterowanie wszystkimi funkcjami układu centrali  ze sterownicy oraz wybranych parametrów z panelu
zdalnego sterowania 

 funkcje panelu sterowania:
o start/stop, 
o potwierdzenie pracy centrali 
o alarm braku pracy
o odczyt bieżącej temperatury i wilgotności
o odczyt zadanej temperatury
o odczyt wydajności instalacji wentylacji
o nastawa wilgotności
o nastawa zadanej temperatury w zakresie 18-24oC
o alarm braku nadciśnienia ponad 5 min., 
o programy czasowe, kalendarz, 
o stany awarii
o ręczne przełączanie trybu pracy – dzienna/nocna (nadrzędne do programu czasowego)

 pracę wymienników w kaskadzie:  w pierwszej  kolejności  załącza się wymiennik  ciepła,  a następnie
nagrzewnica/chłodnica

 realizację „gorącego startu” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się na 100%
zawór  nagrzewnicy  i  uruchamiana  jest  pompa  mieszająca.  Po  nastawionej  zwłoce  -  załączają  się
wentylatory i zaczynają otwierać się przepustnice

 w  przypadku  zaniku  napięcia  lub  awaryjnego  zaniku  napięcia  układ  powinien  „zapamiętać”  ostatni
(poprzedzający  wyłączenie)  algorytm pracy.  Po przywróceniu  zasilania  układ powinie  automatycznie
powrócić do pracy na poprzednich nastawach.

 sterowanie temperaturą w oparciu o wiodący czujnik temperatury wyciągu lub nawiewu, z możliwością
zmiany czujnika wiodącego (sterowane automatycznie i ręcznie )

 sterowanie nagrzewnicą wtórną w oparciu o czujnik wilgotności
 sterowanie układem glikolowego odzysku ciepła w okresie zimowym letnim i przejściowym
 sterowanie wilgotnością nawiewanego powietrza w oparciu o czujniki wilgotności na nawiewie i wyciągu
 sterowanie zespołem nawilżania
 utrzymanie stałego wydatku zadanego niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów
 sterowanie wentylatorem wyciągowym w oparciu o presostaty monitorujące różnicę ciśnień pomiędzy

salą operacyjną a pomieszczeniem przygotowania chirurgów salami OIOM,  izolatkami oraz śluzami 
 sterowanie układem zasilającym chłodnice w modułach recyrkulacyjnych
 sterowanie wentylatorami w modułach recyrkulacyjnych
 monitorowanie presostatu zabrudzenia filtra w module recyrkulacyjnym oraz filtrami na nawiewach 

i wywiewach
 monitoring  kaskady  ciśnienia  (wskazania  w  Pa)  pomiędzy  salą  operacyjną  a  pomieszczeniem

przygotowania chirurgów

7
„Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” 

Program Funkcjonalno-Użytkowy



 utrzymanie kaskady ciśnienia na podstawie bieżących wskazań przetworników ciśnienia
 kontrola stanu zabrudzenia filtrów w nawiewniku laminarnym
 pracę układu wg kalendarza - temperatura, wydajność, tryb pracy
 informację o stanach alarmowych
 zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem
 możliwość współpracy z BMS w zakresie powszechnie stosowanych protokołów
 komunikacje  przez  ethernet  w celu  umożliwienia  monitorowania  pracy  automatyki  oraz parametrów

pracy centrali. Szczegółowy zakres monitorowanych parametrów należy ustalić z użytkownikiem
 wyłączenie i współpraca z systemem p.poż

Zestawienie sterowanych i monitorowanych (zdalnie - ethernet) elementów automatyki:

 czujnik temperatury zewnętrznej - zezwala na „gorący start” układu lub pracę chłodnicy w zależności od
temperatury zewnętrznej

 siłownik  przepustnicy  powietrza  świeżego  ze  sprężyną  zwrotną  -  otwiera  przepustnicę  powietrza
świeżego po włączeniu wentylatora i zamyka po wyłączeniu

 siłownik przepustnicy powietrza usuwanego
 czujnik przeciwzamrożeniowy wymiennika
 czujniki różnicy ciśnień przed i za filtrami - sygnalizuje o stanie nadmiernego zanieczyszczenia filtrów
 zawór trójdrogowy nagrzewnicy z siłownikiem 0-10 V - regulujący przepływ czynnika przez nagrzewnicę

w funkcji temperatury powietrza wyciąganego
 pompa mieszająca w układzie zasilania nagrzewnicy
 zespół sterowania zdalnym skraplaczem
 zawór trójdrogowy obiegu glikolowego wymiennika ciepła
 pompa cyrkulacyjna obiegu glikolowego wymiennika
 termostat przeciwzamrożeniowy - spadek temperatury powietrza poniżej nastawy (5°C) otwiera zawór

nagrzewnicy  na  100%,  zamyka  przepustnice,  wyłącza  silniki  oraz  powoduje  sygnalizację  stanu
alarmowego. Ponowne uruchomienia układu - po skasowaniu awarii

 kanałowy czujnik temperatury nawiewu / temperatura nawiewu
 kanałowy czujnik temperatury wyciągu / temperatura wyciągu
 czujniki wilgotności na nawiewie i na wyciągu / wilgotność na nawiewie i wyciągu
 falowniki silników wentylatorów
 wydajność nawiewu, wyciągu i recyrkulacji
 nadciśnienie pomiędzy pomieszczeniami
 stan pracy wszystkich urządzeń układu
 wizualizacja kaskady ciśnienia temperatur i wilgotności 
 stan pracy układu (normalny / tryb ograniczonego wydatku)
 aktywne i historyczne stany alarmowe
 rozdzielnica zasilająco-sterująca - wyposażona w obwody sterowania, diody kontrolne oraz niezbędne

zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silników wentylatorów, a także zabezpieczenia zwarciowe
obwodu sterowania, powinna posiadać układ opóźniający czasowo załączenie jednego z wentylatorów
w celu zmniejszenia obciążenia rozruchowego,  ponadto powinna być wyposażona w zabezpieczenia
temperaturowe uzwojeń silników lub zabezpieczenia zaniku fazy.

 czujnik różnicy ciśnień (presostat) na wentylatorach – weryfikacja pracy wentylacji
 falowniki  montować w szafie  automatyki,  rozdzielnice  na  zewnętrz  muszą  spełniać  odpowiednie  IP,

rozdzielnice metalowe
 połączenia elementów i urządzeń automatyki ze sterownikiem poprzez przekaźniki  
 na  podstawie  układów  i  schematów,  rzutów  wentylacyjnych  uwzględnić  pracę  wentylatorów,

regulatorów,  presostatów  w  nawiewnikach  z  filtrami  itp.  (zapewnić  odpowiednią  ilość  styków  bądź
zapewnić dodatkowe układy automatyki)

 panel zdalnego sterowania - lokalizacja w obrębie sal operacyjnych OIOM i izolatek
Wykaz alarmów monitorowanych przez system:

 Alarm utraty nadciśnienia dla każdej z sal operacyjnych
 Alarm generalny (zbiorczy)
 Alarm pożarowy
 Alarm wentylatora nawiewu
 Alarm wentylatora wyciągu
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 Alarm układu chłodniczego (sprężarki)
 Alarm zasilania
 Alarm systemu odzysku (pompy)
 Zabrudzenie filtra wstępnego
 Zabrudzenie filtra wtórnego
 Zabrudzenie filtra wyciągowego
 Alarm przekroczenia temperatury maksymalnej w Sali operacyjnej
 Alarm przekroczenia temperatury minimalnej w Sali operacyjnej
 Alarm przekroczenia wilgotności maksymalnej w Sali operacyjnej
 Alarm przekroczenia wilgotności minimalnej w Sali operacyjnej
 Alarm systemu nawilżania

Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z:
-  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  Dz.U.  nr  75  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
-  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe” wyd. Arkady 1988 r.
Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z instrukcjami i DTR producentów urządzeń.
Na kanałach wentylacyjnych należy zamontować klapy rewizyjne w celu umożliwienia ich czyszczenia.
Wszystkie zespoły należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić właściwy kierunek przepływu powietrza.
System wentylacji sal łóżkowych - nawiew górą, wywiew dołem.
Na przejściach  kanałów przez  przegrody  o wymaganej  klasie  odporności  pożarowej  należy  montować klapy
przeciwpożarowe w klasie odporności równej klasie przegrody.

Gazy medyczne

Zakres  robót  obejmuje  rozprowadzenie  instalacji  na  poszczególnych  kondygnacjach  oraz  montaż  urządzeń
zapewniających  źródło  sprężonego  powietrza  medycznego  i  źródła  próżni  medycznej  oraz  butle  z  tlenem i
podtlenkiem azotu. 
Zakres  robót  obejmuje  sieci  rurociągowe  wewnętrzne,  strefowy  podział  instalacji,  urządzenia  monitorujące  i
alarmujące o stanie gazów, urządzenia końcowe w instalacji takie jak punkty poboru, panele przyłóżkowe czy
kolumny anestezjologiczne na salach operacyjnych. Instalacja obejmuje instalację tlenu, sprężonego powietrza,
próżni medycznej, podtlenku azotu oraz odciągu gazów użytych do narkozy.
Instalację  tlenową  należy  włączyć  do  istniejącej  instalacji  w  Szpitalu  –  główny  zawór  odcinający  O.I.T
zlokalizować  w  miejscu  dostępnym  dla  personelu  technicznego  (lokalizację  uzgodnić  z  użytkownikiem),
rozprowadzenie instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Zasilanie instalacji  tlenu wykonać z użyciem automatycznego panelu zasilania umożliwiającego automatyczne
zaprogramowane przełączanie źródeł zasilania.  
Należy  zaprojektować  miejsce  na  umieszczenie  wiązki  butli  stanowiących  zabezpieczenie  oddziału  –
proponowana lokalizacja piwnica łącznie z maszynownią próżni i sprężonego powietrza. 
Ilość butli w wiązce dobrać odpowiednio do ilości stanowisk, tak, aby zapewnić ciągłość dostaw tlenu dla 
oddziałów. W projekcie w porozumieniu z użytkownikiem, należy wykonać szczegółową kalkulację.

Dodatkowo wykonać złącze na elewacji do awaryjnego podłączenia mobilnego źródła tlenu 

Przy złączu wydzielić miejsce postojowe mobilnego zestawu tlenowego.

Wydajność sprężonego powietrza  1,5 m3/min (trzy sprężarki + zbiornik 1,5m3 – jakość powietrza zgodna z normą
Farmakopea.
Dla  potrzeb  zasilania  w  podtlenek  azotu  należy  zaprojektować  i  wykonać  stację  rozprężania.  Dla  potrzeb
sprężonego  powietrza  i  próżni  medycznej  należy  zaprojektować  centrale  sprężonego  powietrza  oraz  próżni.
Centrale należy zlokalizować na poziomie piwnic istniejącego budynku.
Przy doborze urządzeń należy przewidzieć rezerwę wydajności dla istniejącego szpitala. Instalacja zasilać będzie
instalacje w projektowanym budynku, należy też zaprojektować i wykonać wpięcie tych instalacji do istniejącej
sieci szpitala. 
Jakość powietrza powinna być zgodna z Farmakopea.
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Centrala  sprężonego  powietrza  powinna  być  wyposażona  w  sprężarki  śrubowe,  separatory  oleju,  zbiorniki
ciśnieniowe,  osuszacze,  stację  redukcyjną,  oddzielacze  kondensatu,  oddzielacze  oleju  i  wody,  przyłącze
zasilania awaryjnego, sygnalizator stanu pracy sprężarkowni, monitor punktu rosy i zawartości CO oraz szafę
zasilająco-sterującą.
Centrala  próżni  powinna  być  wyposażona  w kompaktowy  system próżniowy  zawierający  pompy  próżniowe,
zbiornik  ciśnieniowy,  wychwytywacz  wydzielin,  podwójny  filtr  bakteryjny,  sygnalizator  stanu pracy  oraz  szafę
zasilająco-sterowniczą. Należy zainstalować 3 pompy po 250 m3/h (przy ciśnieniu atmosferycznym) każda. 
Instalacje realizowane w ramach O.I.T. wpiąć w instalacje Szpitala.
Na  potrzeby  każdego  z  oddziałów  należy  wykonać  tablice  sygnalizująco  kontrolne  dla  wszystkich  gazów
medycznych. Każdy oddział powinien być wyposażony w  skrzynkę zaworową pozwalających na odcięcie gazów
w lokalizacji.
Systemy  rurociągowe  powinny  być  używane  wyłącznie  do  celów  opieki  nad  pacjentem.  Nie  powinny  być
wykonane żadne połączenia z systemem rurociągowym przeznaczonym do innych celów.
Rurociągi powinny być uziemione. Same rurociągi nie mogą być używane do uziemiania urządzeń elektrycznych.
Rurociągi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład przed uszkodzeniami,
które mogą być spowodowane przez poruszający się przenośny sprzęt, taki jak nosze czy różne rodzaje wózków,
w korytarzach i innych lokalizacjach.
Niezabezpieczone rurociągi nie powinny być instalowane w miejscach gdzie występuje szczególne zagrożenie,
np. tam gdzie są przechowywane materiały palne. Jeśli nie da się uniknąć zainstalowania rurociągów w takim
miejscu, to rurociąg należy zainstalować w obudowie, która zapobiegnie uwolnieniu się gazu medycznego do
pomieszczenia, w przypadku wystąpienia wycieku z systemu rurociągowego znajdującego się w tym obszarze.
Rurociąg gazów medycznych o średnicy mniejszej jak 108 mm należy wykonać z rur spełniających wymagania
normy EN 13348 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni.
Deklarację zgodności potwierdzającą niniejsze wymagania zobowiązany jest dostarczyć wykonawca. Badania rur
w zakresie oceny zgodności z wymaganiami normy wykonują instytucje uprawnione, posiadające środki i wiedzę
do przeprowadzenia takich badań.
Dla rur i komponentów mających bezpośredni styk z tlenem należy dostarczyć deklarację określającą zgodności
z wymaganiami normy ISO 15001 Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatność do stosowania z
tlenem,  pod  względem  kompatybilności  z  tlenem  i  wymagań  czystości  rurociągu,  badanie  takie  wykonują
instytucje uprawnione, posiadające środki i wiedzę do przeprowadzenia takich badań.
Systemy rurociągowe dla gazów medycznych należy prowadzić w obrębie stropów podwieszanych i układać nad
tynkiem w przestrzeni między stropowej. W przypadku braku stropów podwieszanych instalacje należy układać
pod tynkiem. Podejścia rurociągów do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazów medycznych, punktów poboru
gazów oraz rozprowadzenie w pokojach i częściach korytarzy bez stropów podwieszanych należy wykonać pod
tynkiem lub w przestrzeni GK.
Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek
lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o wysokiej zawartości srebra typu LS 45.
Podczas lutowania twardego lub spawania połączeń rurociągów powinny być one w sposób ciągły płukane od
wewnątrz gazem osłonowym.
Połączenia  mechaniczne  (np.  połączenia  kołnierzowe  lub  gwintowane)  mogą  być  użyte  do  podłączenia  do
rurociągu takich elementów jak zawory odcinające, punkty poboru, reduktory ciśnienia, elementy sterowania i
monitorowania oraz czujniki systemów alarmowych.
Podparcia powinny zapewniać, że rurociąg nie może zostać przypadkowo przemieszczony ze swego położenia.
Tam gdzie rurociągi krzyżują się z przewodami elektrycznymi, rurociągi powinny być podparte w pobliżu tych
przewodów.
Rurociągi  nie  powinny  być  wykorzystywane  jako  podpory  dla  innych rurociągów lub  kanałów kablowych  ani
wspierać się na nich.
Zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN ISO 7396-1:2010  w punkcie  11.2.5  tabela  3  rurociąg  powinien  być
podparty w następujących odległościach. 

Maksymalne odstępy między podparciami rurociągów

Średnica zewnętrzna rury Maksymalny odstęp między podparciami

do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
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od 35 do 54 2,5
> 54 3,0

Uszkodzenia wynikające z kontaktu z materiałami powodującymi korozję (np. uchwyty rurociągów) powinny być
zminimalizowane  przez  osłonięcie  zewnętrznej  powierzchni  rurociągu  nieprzepuszczalnym  materiałem
niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt może wystąpić.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2 i jego podpunktach oraz 12.6.3 należy
wykonać  tak  instalację  rurociągową,  ażeby  połączenia  krzyżowe  były  zabezpieczone  w  sposób  eliminujący
ryzyka  związane  z  uszkodzeniem  rurociągu,  samozapłonem,  nieszczelnością,  nadmiernym  wzrostem
temperatury.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 rurociągi powinny być trwale oznakowane nazwą gazu
(i/lub symbolem) w pobliżu zaworów odcinających, przy połączeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za
ścianami i przegrodami itd., w odstępach nie większych niż 10 m oraz w pobliżu punktów poboru.
Wymagania  dot.  oznakowania,  typów  oznakowania,  kolorów  oznakowania  itp.  zawarte  są  w  w/w  normie  w
punkcie 10.
Systemy  rurociągowe  dla  gazów  medycznych  należy  wyposażyć  w  strefowe  zespoły  kontrolne  gazów
medycznych montowane we wnękach ściennych.
Strefowe zespoły kontrolne gazów medycznych powinny zapewniać:
- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem
- pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów
- generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej
- sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych przekroczenie ciśnienia max. i min.)
- fizyczne oddzielenie instalacji
- awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka
- awaryjne zasilanie gazów sprężonych
- trwałe oznaczenie zaworów i stref odcinanych
- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczającej ± 4%
Do każdego zespołu kontrolnego braku gazów należy dociągnąć instalację elektryczną wysokonapięciową 230V. 
Zespoły kontrolne braku gazów powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-
1:2010  powinna  być  określona  strefa,  w  jakiej  działają,  oraz  informacja:  „nie  należy  wyłączać  zaworów  za
wyjątkiem awarii”.  Ponadto każdy gaz powinien być opisany nazwą i kolorem oraz musi posiadać wskazanie
ciśnienia gazu lub próżni.
Zespoły kontrolne zamontowane zostaną w zamykanych szafkach. Dostęp do nich powinien mieć tylko personel
zajmujący się eksploatacją instalacji.
Wszystkie zawory odcinające powinny być identyfikowane przez wskazanie:
- nazwy gazu lub próżni lub ich symbolu lub
- kontrolowanych pionów, pięter i stref.
Strefowe  zawory  odcinające  powinny  być  użyte  do  odcinania  stref  szpitala  w  celach  konserwacyjnych  i
przypadkach  awaryjnych.  Zaleca  się  aby  ich  użycie  w  tym  ostatnim  przypadku,  było  opisane  w  planie
postępowania na wypadek awarii, jako jego integralna część.
Serwisowe zawory odcinające powinny być używane wyłącznie przez upoważniony personel  operacyjny oraz nie
powinny być dostępne dla osób nieupoważnionych.
Każda skrzynka powinna być wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec gromadzeniu się w niej gazu, a
pokrywa lub drzwiczki  powinny mieć możliwość zabezpieczenia  w pozycji  zamkniętej.  Pokrywa lub drzwiczki
powinny mieć konstrukcję zapewniającą szybki dostęp w przypadku awarii.
Wszystkie skrzynki powinny być umieszczone w normalnym zasięgu rąk i powinny być widoczne i dostępne przez
cały czas. Zaleca się uniemożliwienie dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
Wszystkie  rurociągi,  z  wyjątkiem rurociągów do próżni  oraz powietrza  lub  azotu,  powinny posiadać  wlotowe
przyłącze awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane poniżej każdego strefowego zaworu odcinającego. Wlotowe
przyłącze awaryjno-konserwacyjne powinno być dedykowane do konkretnego gazu (złącze typu NIST albo DISS
w  korpusie  lub  gnieździe  punktu  poboru).  Wymiary  wlotowego  przyłącza  powinny  być  tak  dobrane  by
uwzględniały  wielkość  przepływu  wymaganego  podczas  sytuacji  awaryjnych  i  konserwacyjnych.  Wlotowe
przyłącze awaryjno-konserwacyjne może być umieszczone w skrzynce zawierającej strefowy zawór odcinający.
Strefowe zawory odcinające powinny być umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy lub drzwiczki. 
Urządzenia muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych. Niniejsze dokumenty należy przedstawić
zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.
Na każdej kondygnacji powinny być zainstalowane punkty kontrolno-pomiarowe.
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Dla powyższych urządzeń należy wykuć otwory w ścianach i doprowadzić do nich instalację gazów medycznych.
Wielkość otworów określona jest przez producenta urządzenia.
Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszą być tego samego typu. Proponuje się zastosować punkty poboru w
standardzie AGA zgodnie z normą SS 875 24 30, dopuszcza się podtyp MC70. 
Punkty poboru muszą spełniać następujące wymagania:
-PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 1: Punkty
poboru do użycia ze sprężonymi gazami medycznymi i próżnią (deklaracja zgodności)
-Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
Niniejsze dokumenty należy przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem montażu.
 
Instalacje zewnętrzne

Obszar objęty opracowaniem zawiera szereg uzbrojenia podziemnego, w którego skład wchodzą m.in. media:
woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza oraz gaz.
W obszarze projektowanej zabudowy występuje infrastruktura, która w związku z prowadzoną inwestycją będzie
wymagała przełożenia,  zabezpieczenia lub modernizacji  - kanalizacja sanitarna i deszczowa,  woda oraz sieć
ciepłownicza.
Wszystkie  kolidujące  z  zabudową  sieci  należy  przełożyć  w  taki  sposób,  aby  ich  przebieg  nie  kolidował  z
fundamentami  projektowanego  budynku.  W  miejscach  zbliżenia  rurociągów  podziemnych  do  elementów
konstrukcyjnych budynku należy zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia, np. rury osłonowe.
W trakcie prac projektowych należy jednoznacznie zidentyfikować wszystkie sieci i przewidzieć niezbędne prace
mające na celu zachowanie czynnych i likwidację nieczynnych odcinków sieci.
Ponadto w ramach prac należy przewidzieć wymianę części wodociągu od miejsca włączenia do doprowadzenia
do budynków B i B1. Wymianę należy przeprowadzić w taki sposób, aby do minimum ograniczyć przerwę w
dostawie wody. Należy też przewidzieć monitoring i czyszczenie kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej w rejonie
inwestycji.
Zgodnie z wytycznymi Działu Eksploatacji w rejonie dziedzińca należy wykonać nowe sieci, studnie i przyłącza
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze c.o. (pomiędzy budynkami B i B1).
Przyłącza do nowoprojektowanego budynku należy wykonać do punktów zaznaczonych na mapie (załącznik do
w/w wytycznych Działu Eksploatacji):
- kanalizacja sanitarna do studzienki S - kolor czerwony,
- kanalizacja deszczowa do studni D - kolor zielony,
- woda do punktu W - kolor niebieski.
Istniejące sieci i przyłącza po wykonaniu nowych należy zlikwidować. Kanały należy zaślepić i zabezpieczyć.
Na czas przełączeń mediów (woda, kanalizacja, c.o.) należy zapewnić ciągłość dostaw i odbioru mediów.
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