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1. Oświadczenia projektanta i sprawdzaj ącego 
 

Gdańsk dn. 18.10.2018 r. 
 
 
Zgodnie z  art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 nr 
0 poz. 290  – tekst ujednolicony, z późn. zmianami) 
 

oświadczam 
że, dokumentacja 
 

WEWNĘTRZNA PRZEBUDOWA 
ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU  
AL. JANA PAWŁA II 80-240 GDAŃSK 

DZIAŁKA NR 62, OBRĘB 33 
W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ 

 
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
wiedzy  technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
Projektant:      Sprawdzający: 
mgr. inż. Paweł Lesman    mgr. inż. Kamil Tryk 
upr. bud. POM/0056/POOS/10   upr. nr. POM/0057/POOS/12 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,   instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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2. Kopie uprawnie ń projektantów i za świadczenia o przynale żności do Izby 
Inżynierów 

 



5 
 

 



6 
 

 
  



7 
 



8 
 

 

 



9 
 

 

 
 

 
 



10 
 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy 
pomieszczeń zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku 
etap II, zlokalizowanych w lewej części piętra 1 budynku B, w celu poprawy 
funkcjonalności oraz warunków higieniczno-sanitarnych. 

Budynek B, w którym znajduje się przedmiotowy oddział zlokalizowany jest na 
terenie Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 50. Teren, na 
którym znajduje się budynek szpitala jest objęty funkcją „zabudowa usług zdrowia” i 
jego dotychczasowa funkcja nie ulegnie zmianie. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy w 
zakresie instalacji: 

• wentylacji mechanicznej; 
• centralnego ogrzewania; 
• instalacji wod-kan; 
• gazów medycznych 

Opracowanie gazów medycznych obejmuje rozwiązania w zakresie: 
• instalacji tlenu medycznego O2; 
• instalacji sprężonego powietrza medycznego AIR; 
• instalacji próżni medycznej VAC; 

4. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
• Zlecenie 
• Plan Funkcjonalno-Użytkowy 
• Podkłady architektoniczne 
• Wizja lokalna 
• Wytyczne Inwestora 
• Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 
• Literatura fachowa 
• Wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO 7396-1, Dyrektywa 93/42/EWG i 

normy zharmonizowane dla instalacji gazów medycznych, 

5. Dane ogólne o obiekcie 

Modernizacja istniejących pom. będzie polegała na robotach budowlanych 
wewnątrz budynku, w celu dostosowania ich do wymogów aktualnych przepisów i 
wymagań użytkownika.  

Budynek B szpitala, w którym znajdują się przedmiotowe pomieszczenia jest w 
tej części budynkiem trzykondygnacyjnym, z czego jedna kondygnacją jest 
podziemna). Pomieszczenia zakładu diagnostyki obrazowej zlokalizowane są na 
piętrze I. 

Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizację sanitarną, elektryczną, 
wentylację grawitacyjną, ogrzewanie C.O. z sieci cieplnej oraz instalację odgromową. 
Zaopatrzenie w media będzie się odbywało w sposób dotychczasowy. Przebudowie 
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ulegną instalacje wewnątrz budynku, w niewielkim zakresie, biorąc pod uwagę 
powierzchnię użytkową całego obiektu. 

Planowana modernizacja będzie funkcjonowała na potrzeby oddziałów 
szpitalnych oraz pacjentów. Prace budowlane ograniczą się do wnętrza budynku, 
bryła i kształt budynku pozostanie bez zmian. 

6. Opis stanu istniej ącego 

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy zlokalizowane są pomieszczenia 
gabinetów USG oraz RTG wraz z pom. pomocniczymi tj. pokoje lekarzy i 
pielęgniarek, opisownie, recepcja, poczekalnie, pomieszczenia sanitarne (WC, 
łazienki, magazyny) itp. 

Funkcje wyżej wymienionych pomieszczeń nie ulegną zasadniczym zmianom, a 
jedynie przebudowie w celu poprawy funkcjonalności. Istniejące pomieszczenia są 
przestarzałe i nie spełniają aktualnych wymogów. Pom. wyposażone są w układy 
wentylacji grawitacyjnej oraz częściowo wentylacji mechanicznej która to już jest 
instalacją nieczynną. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w instalację 
centralnego ogrzewania zasilane z lokalnego węzła cieplnego. W pom. 
zamontowane są grzejniki płytowe, które są zniszczone i nie spełniają standardów 
higienicznych i są trudne do utrzymania w czystości. Większość pomieszczeń 
wyposażona jest w instalację wodno-kanalizacyjną z doprowadzeniem wody do 
umywalek i innych przyborów oraz odprowadzeniem ścieków do instalacji 
kanalizacyjnej budynku. Niektóre pomieszczenia wyposażone są w instalację gazów 
medycznych, które również czasy swej świetności mają już za sobą. 

Po wizji lokalnej stanu istniejącego stwierdzono, iż istniejące urządzenia i 
przybory sanitarne są wyeksploatowane i nie spełniają aktualnych standardów 
jakości, przede wszystkim pod względem możliwości utrzymania ich w czystości. Dla 
przedmiotowego oddziału należy poprawić warunki wewnątrz klimatyczne, np. 
poprzez zastosowanie wspomagania poprzez wentylację mechaniczną wyciągowej w 
pom. sanitarnych. Dla pom. RTG i USG zlokalizowanych wewnątrz budynku, 
niewyposażonych w okna zewnętrzne należy wykonać nowy system wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

Podłączenia nowoprojektowanych przyborów i urządzeń realizowane będzie do 
istniejących instalacji ogólnych budynku, stąd należy wykonywać włączeń w sposób 
niezakłócający pracy instalacji w pozostałych oddziałach szpitalnych. Trasy 
istniejącej instalacji należy zlokalizować na budowie poprzez wykonanie odkrywek w 
trakcie budowy. Demontaż instalacji nie może mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonowanie instalacji w pozostałych oddziałach szpitalnych. Przed wpięciem inst. 
wentylacyjnej do istniejących pionów należy wykonać przeglądu przedmiotowych 
przewodów kominowych w celu stwierdzenia możliwości włączenia, tak aby przewód 
nie obsługiwał kilku kondygnacji jednocześnie. 

Należy wykonać demontaż wszystkich starych poziomów wod-kan, C.O., 
wentylacji oraz gazów medycznych i wymienić je na nowe w zakresie nie 
ingerującym w bieżące działania pozostałych oddziałów szpitalnych. 
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Zgodnie z PFU zgodnie w wymaganiami użytkownika w ramach zadania należy 
również wymienić wszystkie piony wody użytkowej i kanalizacji na całej ich 
wysokości do poziomu kond. technicznej pod piwnicą budynku. 

Materiały pozostałe po pracach demontażu należy zutylizować i wywieźć z 
terenu szpitala, np. oddać na składowiska odpadów odpowiednie do materiałów 
utylizowanych. 

7. Instalacja wody u żytkowej 

Z uwagi na brak dokumentacji projektowej stanu istniejącego oraz brak 
możliwości dokonania odkrywki instalacji ukrytych (podposadzkowych i 
podtynkowych), przed przystąpieniem do wykonania podłączeń instalacji 
nowoprojektowanych do istniejących należy zapoznać się ze stanem faktycznym 
instalacji podczas prac rozbiórkowych posadzki oraz ścian i dopasować się z nowymi 
instalacjami do instalacji istniejącej. 

Prawdopodobną lokalizację pionów określono na podstawie wizji lokalnej, w której to 
udało się zlokalizować wywiewki kanalizacyjne na dachu oraz zaobserwować 
podłączenia przyborów sanitarnych do szachtów instalacyjnych. 

Przepływ obliczeniowy wody użytkowej nie ulega znaczącym zmianom z uwagi na 
niewielkie zmiany punktów poboru w odniesieniu do stanu istniejącego, stąd można 
założyć że nowoprojektowane punkty poboru nie mają wpływu na bilans całościowy 
budynku szpitala. 

Źródłem wody zimnej i ciepłej dla przebudowywanych pomieszczeń będzie istniejąca 
instalacja wody użytkowej budynku zlokalizowana w pomieszczeniach podlegających 
przebudowie. Instalacja wykonana jest z rur stalowych. Projektuje się doprowadzenie 
zimnej i ciepłej wody użytkowej do przyborów sanitarnych zlokalizowanych w 
przebudowywanych pomieszczeniach z podłączeniem do istniejących pionów wod-
kan zlokalizowanych w zabudowanych szachtach instalacyjnych, dla których 
projektuje się ich wcześniejszą wymianę (wymiana istn. pionów wody i kan. 
sanitarnej wg dalszej części opisu technicznego). 

Nowoprojektowaną instalację w obrębie podejść z pionów do przyborów sanitarnych i 
punktów poboru projektuje się z rur z tworzywa sztucznego PE PN10 (PEX/AL/PEX) 
o połączeniach zaciskowych. 

Instalację wymiany pionów wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie 
szachtów instalacyjnych projektuje się z rur z tworzywa sztucznego PP (dla wody 
zimnej) i PP stabilizowanego (dla wody ciepłej i cyrkulacji) o połączeniach 
zgrzewanych. 

Instalację należy zaizolować zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 
• wodę zimną – izolacja antyroszeniowa 
• wodę ciepłą i cyrkulację – izolacja termiczna 

Instalację wody zimnej należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej np. firmy 
Thermaflex grubości 9mm. 

Grubość izolacji dla wody ciepłej oraz cyrkulacji cwu należy wykonać w oparciu o 
polskie normy (grubość izolacji zależna od średnicy rurociągu): 
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Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy 
wewnętrznej rury 

3 
Przewody i armatura wg poz. 1-2 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań poz. 1-2 

Izolacji należy również poddać piony wody użytkowej, do których nastąpi włączenie 
nowoprojektowanych instalacji w rejonie kondygnacji projektowanej przebudowy oraz 
w przypadku wykrycia braku na całych pionach wodociągowych o grubościach 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

W zakresie prac przewidziano również wymianę istniejących hydrantów 
wewnętrznych. Projektuje się szafki hydrantowe podtynkowe i natynkowe, zgodnie 
wg części graficznej niniejszego opracowania, wyposażone w: 

• HP 25 – wąż półsztywny 25 o długości 30m i zasięgu 33m, 
• zawór odcinający na wysokości ~1,35m nad posadzką, 
• bęben obrotowy, 

Drzwi szafek hydrantowych powinny otwierać się pod kątem około 170º w celu 
umożliwienia swobodnego rozwinięcia węża w dowolnym kierunku. Przed hydrantem 
powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 
Zawory hydrantowe umieszczać w szafkach hydrantowych, tak aby oś zaworu 
znajdowała się na wysokości 1,35m. 

Wykonać badania wewnętrzne wodociągowej instalacji hydrantów wewnętrznych 
polegające na sprawdzeniu ciśnienia roboczego (na hydrancie wewnętrznym, 
położonym najbardziej niekorzystnie ze względu na opory hydrauliczne ciśnienie nie 
może być mniejsze niż 0,2MPa. 

Instalacja hydrantów wewnętrznych jest odrębną instalacją w odniesieniu do 
instalacji wody użytkowej budynku i wykonana jest z rur stalowych – projekt obejmuje 
jedynie wymianę hydrantu wewnętrznego w obrębie oddziału przebudowywanego, a 
instalacja jest elementem istniejącym i leży poza zakresem opracowania. 

Próba szczelności i płukanie instalacji 

Po zamontowaniu instalację przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej przez 0,5h na 
szczelność na ciśnienie 1,5 krotnego ciśnienia roboczego zgodnie z Warunkami 
technicznymi COBRTI INSTAL. 

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 
m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania 
przyjmuje się 3 do 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody 
przeprowadzić przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 

Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z 
zalecanych roztworów: 
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• wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80100 
mg/m3 wody, 

• 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- wego NaClO5H2O na 1 dm3 wody, 
• 20 do 30 chloraminy na 1 m3 wody. 

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić 
z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie 
powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego 
punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące 
dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Uwagi ogólne 
• Roboty instalacji należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlano-montażowych” cz.II – Instalacje sanitarne. 
• Baterie umywalkowe we wszystkich pomieszczeniach  opieki medycznej, tj. 

gabinety USG/RTG itp. stosować jako baterie umywalkowe stojące z 
podejściami w bruzdach ściennych, przystosowane do obsługi łokciowej. 

• W pozostałych pomieszczeniach, tj. pokoje lekarzy, WC personelu/pacjentów, 
opisownie itp. stosować baterie umywalkowe stojące typu zwykłego, z 
podejściami w bruzdach ściennych zakończonych podumywalkowymi 
kątowymi zaworami odcinającymi lub analogicznie do stanu istniejącego. 

• Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach 
zgodnie z instrukcją montażową producentów. 

• Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć po przez zastosowanie mas ogniochronnych. 

• Stosować armaturę odcinającą na 0,1MPa. 
• W trakcie montażu instalacji stosować wytyczne producentów poszczególnych 

materiałów. 
• Zaprojektowane urządzenia i typy materiałów mogą być zastąpione innymi pod 

warunkiem zachowania tych samych parametrów. 
• Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Z uwagi na brak dokumentacji projektowej stanu istniejącego oraz brak 
możliwości dokonania odkrywki instalacji ukrytych (podposadzkowych i 
podtynkowych), przed przystąpieniem do wykonania podłączeń instalacji 
nowoprojektowanych do istniejących należy zapoznać się ze stanem faktycznym 
instalacji podczas prac rozbiórkowych posadzki oraz ścian i dopasować się z nowymi 
instalacjami do instalacji istniejącej. 

Prawdopodobną lokalizację pionów określono na podstawie wizji lokalnej, w której to 
udało się zlokalizować wywiewki kanalizacyjne na dachu oraz zaobserwować 
podłączenia przyborów sanitarnych do szachtów instalacyjnych. 

Przepływ obliczeniowy ścieków bytowych, ani ich charakter nie ulega znaczącym 
zmianom z uwagi na niewielkie zmiany odnośnie punktów poboru w odniesieniu do 
stanu istniejącego, stąd można założyć że nowoprojektowane punkty poboru nie 
mają wpływu na bilans całościowy budynku szpitala. 
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Podejścia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC/PP 
przeznaczonych do kanalizacji sanitarnej o połączeniach kielichowych z gumową 
uszczelką wargową. Instalację podposadzkowa należy wykonać rur kanalizacyjnych 
PCV o przeznaczeniu do systemów podposadzkowych z odpowiednimi atestami. 

Wszystkie istniejące piony kanalizacyjne wykonane z żeliwa należy wymienić na 
piony PVC niskoszumowe Ø110. Wymianie podlegają piony na całej swej wysokości 
od włączenia do kolektora głównego zlokalizowanego na poziomie podziemia 
technicznego -2, po przez pionowe odcinki biegnące przez wszystkie kondygnację do 
wywiewki dachowej włącznie. 

Instalację wymiany pionów kanalizacji sanitarnej w obrębie szachtów instalacyjnych 
projektuje się z rur z tworzywa sztucznego PC niskoszumowego Ø110 o 
kielichowych. 

Określenie minimalnych średnic podejść kanalizacyjnych: 
• Umywalka 40mm 
• Zlewozmywak 50mm 
• Pisuar 50mm 
• Wpust podłogowy 50mm 
• Miska ustępowa 100mm 

W przypadku podejść zbiorowych, średnicę podejścia należy zwiększyć o jedną 
dymensję w stosunku do największej średnicy od przyborów wspólnie podłączanych. 

Nowoprojektowane piony kanalizacyjne należy podłączyć do istniejących 
zapewniając w ten sposób wentylację instalacji kanalizacyjnej lub wyprowadzić je 
bezpośrednio ponad dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnym. 

Piony krótkie dla podłączeń wyłącznie umywalek i zlewozmywaków należy 
wyposażyć w zawory wentylacyjne lub obejścia wentylacyjne z podłączeniem do 
istniejących pionów kanalizacyjnych. 

Uwagi ogólne 
• Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych z uwzględnieniem zachowania szczelności w miejscu przerwania 
izolacji budowlanych. Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczyć przed 
ewentualnym kontaktem z masą bitumiczną poprzez owinięcie folią. 

• Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć po przez wykonanie przejść ogniowych za pomocą łańcuchów i 
kaset ogniochronnych oraz mas ogniochronnych. 

• Rury kanalizacji sanitarnej należy obudować (np. płytami G-K). W miejscach 
newralgicznych rury kanalizacji należy zabezpieczyć akustycznie, np. po przez 
obłożenie instalacji izolacją z wełny mineralnej. 

• Podejścia do przyborów należy prowadzić ze spadkiem min. 2% w bruzdach 
ściennych, w obudowach gipsowych lub pod posadzką parteru. 

• Wszystkie wpusty podłogowe wykonać z zasyfonowaniem. 

9. Instalacja ogrzewania 

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania dwururowa. Pomieszczenia 
wyposażone są obecnie w stalowe grzejniki płytowe. 
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Z uwagi na stan istniejących grzejników oraz na charakter pomieszczeń, gdzie 
istnieje konieczność zastosowania grzejników higienicznych o powierzchniach 
łatwych do czyszczenia, projektuje się wymianę istniejących grzejników. Grzejniki w 
pomieszczeniach opieki medycznej, tj. gabinetach USG/RTG zostaną wymienione na 
grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym. 

Grzejniki dobrano na parametry instalacji 70/50°C, dając zapas eksploatacyjnych w 
przypadku zastosowania wyższego parametru w rzeczywistej pracy instalacji 
ogrzewczej. 

Podłączenia grzejników wykonać do istniejących pionów centralnego ogrzewania wg 
części graficznej opracowania. 

Istniejące piony CO po dokonaniu odkrywek w szachtach należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie po przez czyszczenie mechaniczne (szczotkowanie) i dwukrotne 
malowanie farbą antykorozyjną, a następnie wykonanie izolacji termicznej otuliną z 
pianki poliuretanowej w osłonie PVC o grubościach wg PN. 

Zaprojektowano grzejniki z podejściem dolnym ze ściany wyposażone w zawory 
termostatyczne, odpowietrzniki oraz kątowe zawory odcinające podgrzejnikowe. 
Podejścia instalacji od pionów do grzejników wykonać w bruzdach ściennych bądź w 
posadzce. Istniejące piony po wykonaniu prac należy zabudować obudowami typu 
lekkiego, np. z płyt G-K. 

Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne, dające możliwość 
automatycznej regulacji temp. w pomieszczeniu. 

Próba szczelności 

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej należy wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą 
zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6”. Przed przystąpieniem do badań należy 
od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego 
przeglądu instalacji. Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po 
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i 
nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu 
gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie 
roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą 
niż 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania 
szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli 
była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji 
wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem 
technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie 
działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, 
sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 
zaprojektowanymi. 
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Izolacja termiczna 

Wszystkie nowoprojektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania należy 
zabezpieczyć termicznie za pomocą pianki poliuretanowej przeznaczonej  do 
ogrzewania o grubościach wg polskich norm. Instalację w posadzce należy 
zaizolować pianką polietylenową w płaszczu przeciwwilgociowym grubości 6mm. 

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 
mm 

30 mm 

3 
Przewody i armatura wg poz. 1-2 
przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań poz. 1-2 

Uwagi ogólne 
• Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur PE 

PN10 (PEX/AL/PEX) o połączeniach zaciskowych, o średnicach typowych 
(podane na rysunkach). Przewody PE należy łączyć przez kształtki zaciskowe 
wg wytycznych producenta.  

• Odpowietrzanie przy grzejnikach odbywać się będzie za pomocą ręcznych 
odpowietrzników będących elementem składowym grzejnika. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenia grzejników. Podłączenie 
grzejnika niezgodnie z dokumentacją producenta może spowodować spadek 
mocy grzewczej urządzenia do 30%. 

• Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem zamontowania zaworów 
termostatycznych na każdym grzejniku. 

• Podczas montażu grzejników należy przestrzegać wytycznych producentów. 
• Grzejniki należy połączyć z instalacja poprzez zawory odcinające z 

możliwością spuszczania wody. 
• Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku 

realizowana będzie przez ustawienie nastaw wstępnych zaworów 
termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 

• Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 

• W trakcie montażu instalacji stosować wytyczne producentów poszczególnych 
materiałów. 

• Zaprojektowane urządzenia i typy materiałów mogą być zastąpione innymi pod 
warunkiem zachowania tych samych parametrów. 

• Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

• Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć po przez wykonanie przejść ogniowych za pomocą łańcuchów i 
kaset ogniochronnych oraz mas ogniochronnych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

• Wszystkie zastosowane materiały u urządzenia powinny mieć odpowiednie 
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
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• Dopuszcza się zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wymienione w 
dokumentacji pod warunkiem nie pogorszenia parametrów eksploatacyjnych 

Wytyczne realizacyjne 

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiały i 
urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i deklaracje zgodności 
na stosowanie ich w budownictwie na terenie naszego kraju. 

Armatura i urządzenia 

Armaturę instalacyjną montować z zachowaniem właściwych kierunków przepływu 
oznaczonych na korpusach armatury strzałkami. Urządzenia zasilane prądem 
elektrycznym (pompy siłowniki) w trakcie montażu oraz prób wodnych nie powinny 
być narażone na oddziaływanie wilgoci w sposób pośredni lub bezpośredni. 
Armatura i urządzenia nie mogą przenosić naprężeń spowodowanych ściągnięciem 
przewodów rurowych w trakcie spawania oraz siłowego dopasowywania łączonych 
elementów. Należy zastosować armaturę PN10. 

10. Instalacja wentylacji 

10.1. Założenia 

W celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz 
warunków komfortu projektuje się: 

• Pom. komunikacji, pok. lekarzy, pokoje techników, pom. socjalne itp. – instalacja 
wentylacji grawitacyjnej w oparciu o istniejące przewody pionowe wentylacyjne 
fi160mm zakończone ponad dachem budynku, 

• Gabinety RTG oraz USG ze sterowniami zlokalizowane w wewnętrznej części 
budynku niewyposażonych w okna zewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej w oparciu o centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, 

• Pom. łazienek, sanitarne, WC, porządkowe, brudownik itp. – instalacja wentylacji 
grawitacyjnej wspomagana mechanicznie po przez wentylatory łązienkowa załączane 
z oświetleniem (w trakcie nieużytkowania pomieszczenia wentylacja działa jako 
grawitacyjna), 

• Pom. magazynowe, serwerownia – instalacja wentylacji grawitacyjnej w oparciu o 
istniejące przewody pionowe wentylacyjne fi160mm zakończone ponad dachem 
budynku, 

Parametry powietrza zewnętrznego 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02403 oraz 
PN-76/B-03420 – przyjmując I strefą dla okresu letniego oraz I strefę dla okresu 
zimowego. 

Lato:     Zima: 
tZSL = + 28 °C; tZML=21 °C  tZSZ = - 16 °C, tZMZ = - 16 °C 
ϕZL= 52%    ϕZZ= 100%; 

gdzie: 
tZSL – temperatura zewnętrza termometru suchego w okresie letnim 
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tZML – temperatura zewnętrza termometru mokrego w okresie letnim 
tZSZ – temperatura zewnętrza termometru suchego w okresie zimowym 
tZMZ – temperatura zewnętrza termometru mokrego w okresie zimowym 
ϕZL – wilgotność względna powietrza zewnętrznego w okresie letnim 
ϕZZ – wilgotność względna powietrza zewnętrznego w okresie zimowym 

Parametry powietrza wewnętrznego 

Szczegółowe informację na temat ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń, 
układy obsługujące poszczególne pomieszczenia i inne zamieszczono w tabeli 
bilansu wentylacyjnego  nr 1 będącej załącznikiem do niniejszego opracowania. 

Ogólne założenia ilości powietrza i krotności wymian: 
• 30m3/(h*osobę) – minimalna ilość powietrza świeżego 
• 50 m3/(h*przybór sanit.)  – miska ustępowa 
• 25 m3/(h*przybór sanit.)  – pisuar 

Minimalna krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach: n=1,5h-1. 

10.2. Opis rozwi ązań projektowych instalacji wentylacji 

Pom. komunikacji, pokoje lekarskie, obrazowe i techników 

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń projektuje się wykonanie instalacji wentylacji 
grawitacyjnej po przez podłączenie kratki wyciągowej z pomieszczenia do 
istniejących pionów wentylacyjnych zabudowanych w szachcie instalacyjnym 
wydzielonym pożarowo, zakończonych ponad dachem budynku. Podłączenia 
wykonać za pomocą kanałów stalowych ocynkowanych. Na przejściach instalacji 
przez przegrody wydzielenia pożarowego montować klapy ppoż EIS120 
uruchamiane automatycznie z systemu SAP budynku. 

Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie za pomocą nawiewników okiennych 
oraz po przez infiltrację z pom. sąsiednich dla pom. bez okien. Zaprojektowano 
nawiewniki hydrostatyczne z możliwością ręcznego przymknięcia nawiewnika w celu 
redukcji strumienia nawiewanego (np. w okresach ekstremalnych mrozów). 
Zaprojektowano nawiewniki np. EFR PRESO firmy Aereco lub równoważne. Ilość i 
miejsca montażu nawiewników oznaczono w części graficznej opracowania. 
Nawiewnik mocować należy w ruchomym skrzydle okiennym, natomiast okap od 
strony zewnętrznej montowany jest w stałej ramie okiennej. Z racji na mocną 
obudowę ramy okiennej izolacją termiczną w celu montażu okapu zewnętrznego 
należy w miejscu ich montażu wykonać miejscowej wycinki izolacji o wymiarach ok 
410x30mm. 

Pom. łazienek, WC, sanitariatów 

Wyżej wymienione pomieszczenia wentylowane będą w sposób grawitacyjny ze 
wspomaganiem mechanicznym za pomocą ściennego wentylatora łazienkowego. W 
tym celu należy wykonać podłączenie wentylatora łazienkowego z pomieszczenia do 
istniejących pionów wentylacyjnych zabudowanych w szachcie instalacyjnym 
wydzielonym pożarowo, zakończonych ponad dachem budynku. Podłączenia 
wykonać za pomocą kanałów stalowych ocynkowanych. Na przejściach instalacji 
przez przegrody wydzielenia pożarowego montować klapy ppoż EIS120 
uruchamiane automatycznie z systemu SAP budynku. Zaprojektowano wentylator 



20 
 

łazienkowy wyposażony w klapę zwrotną oraz mechanizm zwłoki czasowej. 
Załączanie wentylatora winno się odbywać wraz z załączeniem oświetlenia, co jest 
równoznaczne z rozpoczęciem użytkowania pomieszczenia, a wyłączenie winno 
nastąpić z opóźnieniem czasowym ok 30s po wyłączeniu oświetlenia, c jest 
równoznaczne z zakończeniem użytkowania pomieszczenia. Mechanizm zwłoki 
czasowej winien mieć możliwość ręcznej zmiany nastawy czasu wyłączenia się 
wentylatora. 

Nawiew do pomieszczeń odbywał się będzie za pomocą kratek wentylacyjnych 
zlokalizowanych w dolnej części drzwi z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w 
okna i nawiewniki okienne. 

Wentylacja pom. RTG i USG 

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń zlokalizowanych w środkowe części budynku, 
które nie są wyposażone w okna zewnętrzne, zaprojektowano wentylację 
mechaniczna nawiewno-wywiewną w oparciu o dachową centralę z odzyskiem 
ciepła, co pozwoli na ograniczenie strat ciepła na cele wentylacyjne. 

Zaprojektowano dachową centralę wentylacyjną składającą się z: 

• Zintegrowanej czerpni I wyrzutni powietrza zapewniającej skuteczny rozdział strugi 
powietrza czerpanego od wyrzucanego, 

• Przepustnic on/off z siłownikami zamykającego w przypadku braku pracy urządzenia, 
• Filtra wstępnego nawiewu klasy EU5, 
• Wysokosprawnego krzyżowego wymiennika odzysku ciepła, 
• Elektrycznej nagrzewnicy powietrza, 
• Filtra końcowego nawiewu klasy EU9, 
• Filtra sekcji wyciągowej zabezpieczającego wymiennik przed zabrudzeniem klasy 

min. EU4, 
• Wentylatory nawiewu i wywiewu z płynną regulacją nastawy punktu pracy (went 

elektroniczne bądź falowniki), 
• Kompletna automatyka sterująca. 

Centrala wentylacyjna powinna posiadać atest higieniczny oraz dopuszczenie do 
stosowania w obiektach służby zdrowia. Urządzenia powinny spełniać następujące 
wymagania minimalne: 

• powinny posiadać modułową budowę umożliwiająca transport w pojedynczych 
modułach funkcjonalnych, 

• powinny posiadać wzierniki inspekcyjne z odpowiedniego szkła umożliwiające 
obserwowanie pracy centrali oraz kontrolę wizualną wnętrza bez konieczności 
demontażu pokryw, 

• każda sekcja powinna posiadać zdejmowane osłony lub drzwi inspekcyjne (drzwi 
inspekcyjne powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające dostęp 
osobom postronnym), 

• wszystkie wewnętrzne krawędzie oraz elementy stykające się z powietrzem 
obrabianym w urządzeniach powinny zapewniać łatwość w utrzymaniu czystości i 
dezynfekcji, 

• układ regulacji automatyczne centrali powinien stanowić integralną część urządzenia, 
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• w poszczególnych sekcjach centrali powinno być zamontowane oświetlenie o 
napięciu bezpiecznym np. 24V, 

• grubość izolacji z wełny mineralnej nie może być mniejsza niż 40 mm,  
• materiały zastosowane w filtrach I i II stopnia powinny być wykonane z materiałów 

niehigroskopijnych atestowanych, wielkości wkładów filtracyjnych powinny być 
zgodne ze znormalizowanym standardem, 

• prędkość w bloku lamelowym wymienników nie powinna przekroczyć 3 m/s, 
• wszystkie odpływy skroplin powinny być zasyfonowane. 

Praca instalacji powinna odbywać się w pełni automatycznie. Rola obsługi powinna 
się sprowadzać do uruchomienia poszczególnych zespołów, kontroli pracy, 
przeglądów bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć, że zespoły będą pracować 
bez przerwy, ewentualne wyłączenia spowodowane będą wymianą filtrów, 
koniecznością czyszczenia lub awarią zespołów. Przełączanie instalacji na mniejszą 
wydajność powinno odbywać się w sposób automatyczny (zgodnie z nastawami w 
sterowniku) lub ręcznie (przełącznikiem na szafie). 

Pracą zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien sterować układ regulacji 
automatycznej, który w zależności od wyposażenia zespołu będzie realizował 
następujące funkcje: 

• regulacja temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego do/z pomieszczeń, 
• zasilanie i sterowanie zespołem nagrzewnicy, 
• zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem, 
• zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem, 
• sterowanie pracą wentylatorów, 
• sygnalizacja pracy wentylatorów, 
• sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centrach (dla każdego filtra oddzielne 

monitorowanie stanu zabrudzenia), 
• sygnalizacja stanów alarmowych 
• ustalenia tygodniowego harmonogramu pracy dla wybranej grupy pomieszczeń 

Rozdzielnice zasilająco-sterująca należy umieścić na dachu w wykonaniu 
zewnętrznym przy centrali wentylacyjnej. Wyposażenie powinno obejmować 
elementy regulacyjne i sterujące automatyki, elementy siłowe (wyłącznik główny, 
bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujące stany awaryjne 
zespołów. Rozdzielnica w wykonaniu zewnętrznym (grzałka, wentylator) z daszkiem 
ochronnym chroniącym przed opadami), wyposażona w panel sterujący. Dodatkowo 
panel sterujący w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora na etapie montażu. 

Układ automatycznej regulacji należy wyposażyć w sterowniki swobodnie 
programowalne o nieulotnej pamięci programu (nie dopuszcza się stosowania 
sterowników z podtrzymaniem bateryjnym pamięci).  

W jednym z pomieszczeń obsługiwanych należy zastosować panel operatorski, za 
pomocą którego będzie można: 

• dokonać zmiany wartości zadanej temperatury, 
• zobrazować stany pracy układu wentylacyjnego, 
• dokonać zmianę trybu pracy centrali. 
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Panel powinien posiadać czytelny wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. Komunikacja ze 
sterownikiem powinna się odbywać w sposób w pełni cyfrowy. 

Nawiew i wywiew w pomieszczeniach realizowany będzie w rozdziale górnym, za 
pomocą sieci kanałów wentylacyjnych, anemostatów wentylacyjnych wirowych oraz 
za pomocą talerzowych zaworów wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne 

Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien być 
prowadzony kanałami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłymi typu 
SPIRO oraz okrągłymi elastycznymi. Kanały wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej powinny zostać zaizolowane z godnie z obowiązującymi przepisami. 
Zaleca się stosować wełnę mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej. W 
przypadku ewentualnego prowadzenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku 
należy zastosować płaszcz ochronny. 

Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez 
zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi 
określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5) bądź po 
przez łatwo demontowalne elementy instalacyjne, tj. kratki wentylacyjne, przewody 
elastyczne itp. 

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach o 
podwyższonych wymaganiach czystości winny być obudowane za pomocą sufitów 
podwieszanych bądź za pomocą lokalnych obudów typu lekkiego, np. płytami G-K. 

Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować kanały i kształtki: 

• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym oraz okrągłe typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej typu AI w klasie szczelności B (zespoły obsługujące pom. o 
podwyższonej czystości) i A (pozostałe zespoły), wg PN-B76001:1996, 

Połączenia przewodów wentylacyjnych typu AI wykonać za pomocą profili typu 
Gebhardt. Połączenia przewodów wentylacyjnych typu Spiro wykonać za pomocą 
złączek wewnętrznych (łączenie kanałów) lub złączek zewnętrznych (połączenia 
kształtek). Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z 
zastosowaniem podkładek gumowych. Wykonanie prefabrykacji kształtek 
przyłączeniowych do urządzeń wentylacyjnych należy wykonać po sprawdzeniu 
wymiarów połączeń w dostarczonych urządzeniach. Przewody i kształtki powinny 
mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone środkami 
antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i kształtki zaleca się 
chronić przed opadami atmosferycznymi. Nie należy dopuścić do powstania 
uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń powłoki ochronnej. Wszystkie kanały 
wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ AI o połączeniach 
kołnierzowych z zastosowaniem naroży tłoczonych. 

Podejścia do nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych kanałami 
elastycznymi (w instalacjach z chłodzeniem powietrza stosować kanały preizolowane 
bez perforacji). Maksymalna długość kanału elastycznego – 2 mb. 
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Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z 
wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i 
M 10, klamry montażowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, 
śruby , nity, kołki rozporowe itp. 

Mocowanie kanałów do elementów konstrukcyjnych budynku.  

Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie 
instalacji. Do czyszczenia można również wykorzystywać otwory pod nawiewniki i 
wywiewniki (system mocowania powinien umożliwiać ich łatwy demontaż – np. 
zatrzaski).   

• kratki wentylacyjne mogą pełnić funkcję rewizji pod warunkiem, że: 
• nie są zlokalizowane w pomieszczeniach o podwyższonych 

wymaganiach higienicznych; 
• ich wymiary odpowiadają choć w przybliżeniu wielkościom rewizji dla 

danych średnic; 
• możliwe jest demontowanie tych elementów. 

Kontrola stanu czystości wraz z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych powinna 
odbywać się  co pół roku. 

Kratki nawiewne / wywiewne 

Nawiew do pomieszczeń projektuje się za pomocą anemostatów i zaworów 
wentylacyjnych talerzowych do zabudowy w suficie podwieszonym. Anemostaty 
winny być w zestawie ze skrzynką rozprężną wyposażoną w króciec przyłaczenowy i 
przepustnice regulacyjną. Dodatkowo skrzynki anemostatów nawiwnych winny być 
wyposażone w wewnętrzny deflektor dla wyrównania strumienia strugi powietrza 
zanim trafi ona do elementu nawiewnego. Na poszczególnych odgałęzieniach do 
kratek nawiewnych projektuje się przepustnice regulacyjne.  

Izolacja termiczna 

Kanały wentylacyjne zaprojektowano w izolacji z wełny mineralnej na folii 
aluminiowej grubości: 

• Kanały nawiewne i wywiewne (od centrali wentylacyjnej do punktów nawiewnych i 
wywiewnych) – izolacja grubości 30mm 

• Kanały nawiewne i wywiewne (od central wentylacyjnych do punktów nawiewnych i 
wywiewnych) prowadzone na zewnątrz budynku – izolacja grubości 100mm w 
płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej 

Grubości izolacji podano dla materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia 
ciepła równym 0,035 W/(mK). Dla innego współczynnika przenikania ciepła materiału 
izolacyjnego należy dokonać indywidualnych przeliczeń grubości izolacji. 

Tłumiki akustyczne: 

Przewiduje się kołowe tłumiki akustyczne zlokalizowane na ciągach kanałów 
wentylacyjnych od strony instalacji.  Płyty materiału tłumiącego powinny być pokryte 
ochronnym welonem poliestrowym, blachą perforowaną lub tkaniną z tworzywa 
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sztucznego. Ich powierzchnie powinny być odporne na ścieranie i nie mogą 
przepuszczać wody. Materiał tłumiący nie może ulegać butwieniu i rozkładowi. 

Klapy pożarowe: 

Na przejściach kanałów przez granice stref pożarowych lub przez przegrody o 
odporności EI60 lub większej będą zabudowane klapy p.poż. o odporności ogniowej 
(EIS) równej odporności przegród, przez które przechodzą. Klapy wyposażone będą 
w napęd 230V i sterowane będą z centralki p.poż. Zamknięcie klapy przerwą 
prądową. Kontrola położenia klapy przez wyłączniki krańcowe (w obu położeniach). 

Odzysk ciepła 

W celu ograniczenia zużycia energii cieplnej do podgrzania powietrza świeżego w 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne należy wyposażyć w układy odzysku ciepła z powietrza wyciąganego 
(krzyżowy wymiennik odzysku ciepła). 

Ogrzewanie powietrza 

Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego będzie realizowane przez zabudowaną w 
centrali nagrzewnicę elektryczną. Dobrana centrala posiada nagrzewnicę elektryczną 
mocy 36kW, co wynika z modułowej budowy urządzenia, jednakże należy ją 
zblokować na maksymalną wydajność grzania na poziomie 4kW (obliczeniowe 
zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi 2,3kW). 

Chłodzenie powietrza 

Nie przewiduje się centralnego schładzania powietrza wentylacyjnego. Chłodzenie 
wybranych pomieszczeń realizowane będzie lokalnie za pomocą urządzeń 
klimatyzacyjnych bezpośredniego odparowania. 

Ochrona p.poż. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zaprojektować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 
następującymi założeniami: 

• wszystkie elementy wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, niezapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia, 

• odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i 
powierzchni palnych powinna wynosić min 0,5 m, 

• nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w automatykę 
zapobiegającą przed przegrzaniem powyżej 60ºC, 

• w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego należy zastosować klapy 
odcinające o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (klasa klap równa co 
najmniej klasie przegrody wydzielenia pożarowego w której klapa będzie 
zamontowana). Klapy podczas normalnej pracy powinny znajdować się w 
pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru powinno nastąpić zamknięcie 
samoczynne sygnałem z instalacji sygnalizacji pożaru. Wyposażenie klap 
powinno obejmować element topikowy, zwalniacz elektromagnetyczny, 
wyłączniki krańcowe sygnalizujące położenie (klapa otwarta / klapa 
zamknięta), siłownik do otwarcia klapy. Zaprojektowano klapy z siłownikiem i 
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sprężyna powrotną zasilane prądem zmiennym 230V AC. Zamknięcie klapy 
następować będzie przerwą prądową, tzn. zanik napięcie spowoduje 
zamknięcie klapy, 

• dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i 
urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o 
klasie odporności ogniowej EI60 

• podczas pożaru powinno nastąpić automatyczne wyłączenie układów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą sygnału z systemu SSP. 

Istniejące kanały pionowe: 

Istniejące kanały pionowe wykorzystywane do wentylacji należy udrożnić oraz 
poodcinać ewentualne wyciągi powietrza podłączone do wykorzystywanych kanałów 
– przeznaczonych do wentylacji projektowanego oddziału. Należy również dokładną 
lokalizację kanałów uwzględnić na dokumentacji powykonawczej. 

Ochrona akustyczna 

W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji należy zastosować rozwiązania projektowe zapewniające nie 
przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych poziomów dźwięku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami: 

• przy centralach wentylacyjnych na sieci kanałowej zamontować tłumiki akustyczne 
• połączenia sieci kanałowej z urządzeniami wykonać za pomocą połączeń 

elastycznych eliminujących przenoszenie drgań od urządzeń na instalację, 
• sieć kanałową montować na zawiesiach wyposażonych w podkładki amortyzujące, 
• przekroje kanałów wentylacyjnych winny być tak dobrane by nie przekraczać 

dopuszczalnych prędkości powietrza (w pom. przebywania ludzi nie więcej niż 5m/s), 
• urządzenia typu ciężkiego, tj. centrale wentylacyjne, agregaty chłodu itp. należy 

mocować na podkładach amortyzujących, na przygotowanych konstrukcjach 
wsporczych bądź na samonośnych systemach posadowienia (np. typu BigFoot lub 
równorzędne), 

• Stosować urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne o dobrych właściwościach 
akustycznych, tzn. takie dla których lokalizacja i zabezpieczenia systemowe 
zapewnią nieprzekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach i 
ich otoczeniu. 

Lokalizacja urządzeń 

Z uwagi na stan istniejący budynku a co za tym idzie ograniczenia co do montażu 
urządzeń wewnątrz budynku przewiduje się montaż nowoprojektowanych urządzeń 
na dachu budynku na specjalnych konstrukcjach wsporczych, wg opracowania 
architektonicznego/konstrukcyjnego. 

Centralę wentylacyjną posadowić na dachu na ramie stalowej opartej na stropie 
właściwym przechodząc przez warstwy dachowe np. w systemie Siconnect firmy 
SIKLA lub innym systemowym rozwiązaniu dotyczącym posadowienia 

Materiały   
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Wszelkie nazwy typów oraz producentów zostały przywołane przykładowo dla 
określenia parametrów jakościowych oraz w celu sprecyzowania parametrów 
wytycznych dla branż (wielkości, ciężary, zasilanie elektryczne itp.). Dopuszcza się 
stosowanie innych materiałów i urządzeń niż przywołane w opracowaniu pod 
warunkiem zachowania parametrów jakościowych i ilościowych i zapewnienia nie 
pogorszenia jakości pracy systemów. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać odpowiednie 
aprobaty techniczne, atesty Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności wymagane lub 
dobrowolnie stosowane przez producentów oraz spełniać wymagania zawarte w 
określonych w Polskich Normach. Materiały powinny posiadać świadectwa 
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz muszą być oznakowane 
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (RMSWiA z dnia 31.07.1998 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113 
poz. 728). 

KOLORYSTYKĘ UŻYTYCH MATERIAŁÓW NALEŻY ZAWSZE UZGODNIĆ Z 
INWESTOREM NA ETAPIE PRAC WYKONAWCZYCH. 

Uwagi 

Podczas wykonywania prac remontowych należy przestrzegać aktualnie 
obowiązujących przepisów BHP. Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni 
być odpowiednio przeszkoleni przez osobę sprawując nadzór oraz posiadać 
odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 
postępować według wskazówek inspektora nadzoru, kierownika budowy lub 
zasięgnąć opinii projektanta. 

 

10.3. Klimatyzacja 

W wybranych pomieszczeniach wskazanych przez przedstawicieli Iwnestora 
zaprojektowano instalacje klimatyzacji lokalnej z niezależnymi nastawami temperatur 
wewnętrznych za pomocą pilotów w obsługiwanych pomieszczeniach. W tym celu 
zaprojektowano instalację klimatyzacji bezpośredniego odparowania, w oparciu o 
klimatyzatory ścienne połączone z jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na dachu 
budynku. 

Dla pokoi lekarzy i techników oraz pom. USG zlokalizowanych od strony południowej 
zaprojektowano klimatyzację opartą u system VRF oznaczony w projekcie jako K1, z 
jednym wspólnym agregatem chłodniczym i podłączonymi do niego klimatyzatorami 
ściennymi. 

Dla pomieszczenia serwerowni oraz dla pom. RTG Mamografii zaprojektowano 
klimatyzację w oparciu o urządzenia typu Split Inverter oznaczone odpowiednio jako 
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K5 i K2, gdzie jedna jednostka wewnętrzna połączona jest z jednym agregatem 
chłodniczym. 

Dla zespołów pom. RTG zaprojektowano niezależne układy klimatyzacji typu 
MultiSplit oznaczone jako K3 i K4, gdzie klimatyzator pom. pracowni RTG oraz 
sterowni pracowni podłączone zostaną do jednego agregatu chłodniczego. 

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji (K…-JZ) należy zamontować na dachu budynku 
na systemowych stopach montażowych typu BigFoot lub równorzędne (zaleca się 
wykonanie usztywnienia montażu na stopach systemowych po przez zamontowanie 
dodatkowych wsporników usztywniających montowanych do pobliskiego komina). 
Przy montażu jednostek zewnętrznych należy zwracać uwagę by zachować 
odległości serwisowe wymagane przez producenta. 

Po montażu urządzeń należy dokonać podłączenia urządzenia zewnętrznego z 
wewnętrznym instalacją freonową, kablami zasilającymi i sterującymi oraz wykonać 
instalację odprowadzenia skroplin. 

Odprowadzenie skroplin 

Z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy wykonać odprowadzenie skroplin. 
Klimatyzatory winny być wyposażone w pompki skroplin, które umożliwią na 
podniesienie skroplin na wysokość pozwalającą na ich grawitacyjne odprowadzenie. 
Odprowadzenie skroplin należy włączyć do najbliższych pionów kanalizacji 
sanitarnej. Przed włączeniem instalacji skroplin do pionów KS należy zamontować 
zamknięcie wodne w postaci syfunów wodnych bądź suchych typu kulowego w celu 
uniknięcia przedostawania się niepożądanych zapachów z instalacji kanalizacyjnej. 
Skropliny odprowadzać przewodami PCV, np. przewody Nibco o połączeniach 
klejonych. Instalacja skroplin przed włączeniem jej do instalacji kanalizacji sanitarnej 
winna być zabezpieczona syfonem. 

Rurociągi inst. freonowej i ich izolacja cieplna 

Jednostki wewnętrzne należy połączyć z jednostkami zewnętrznymi za pomocą 
instalacji freonowej wykonanej z rurociągów miedzianych o średnicach podanych w 
części graficznej 

Instalację freonową należy wykonać  z miedzi chłodniczej spełniającej wymagania 
zawarte w PN-EN 12735. Łączenie przewodów poprzez lutowanie lutem twardym. 
Przewody izolować izolacją na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 9-13mm.  
Instalacje biegnącą na zewnątrz budynku, wykonać z izolacją odporną na działanie 
czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV i prowadzić w korytach 
ochronnych (względnie rurach osłonowych) aby zabezpieczyć przewody przed 
mechanicznym uszkodzeniem. 

Płukanie, próba szczelności, napełnianie instalacji 

Po wykonaniu instalacji należy  przepłukać ją  azotem i wykonać próbę szczelności 
azotem, ciśnienie próby wynosi 1,5 razy ciśnienia roboczego instalacji  zgodnie z 
wytycznymi producenta urządzeń, czas trwania próby min. 24h.  Następnie 
wytworzyć próżnie w instalacji i napełnić ją czynnikiem chłodniczym zgodnie z 
wytycznymi producenta urządzeń. Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie 
z normą PN-EN 378:2002. 
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Montaż urządzeń i instalacji 

Przewody chłodnicze montować do stropu za pomocą typowych obejm i zawiesi 
wyposażonych w podkładki antywibracyjne. 

Urządzenia wewnętrzne montować do stropu (klimatyzatory kasetonowe, 
klimatyzatory ścienne) lub do ściany (w przypadku klimatyzatorów ściennych). Dla 
urządzeń ściennych montowanych do przegród wykonanych z płyt G-K, przed 
montażem należy wykonać wzmocnienia ścian dla montażu urządzeń. 

Urządzenia zewnętrzne należy montować na dachu na stalowej konstrukcji 
wsporczej min 40cm nad powierzchnią dachu zapewniających nośność wynikającą z 
ciężaru urządzeń. Urządzenia zewnętrzne również należy montować stosując 
podkładki amortyzujące, zapobiegające przed przenoszeniem wibracji na konstrukcje 
budynku. 

Urządzenia klimatyzacji montować zapewniając wymagany dostęp serwisowy 
określony przez dostawcę urządzeń. 

Automatyka i sterowanie 

Każdy z układów klimatyzacyjnych wyposażony winien być w automatykę sterującą 
pozwalającą na zmienne nastawy układów chłodzenia niezależne dla każdego z 
klimatyzowanych pomieszczeń. 

10.4. Rozruch i regulacja 

Po wykonaniu wszystkich prac wykonawczych należy wykonać rozruchu próbnego 
układu wentylacyjnego. Instalacja powinna pracować 72 godziny. 

W czasie rozruchu wentylacji należy przeprowadzić regulację instalacji tak, aby 
wydajności powietrza na poszczególnych nawiewnikach i kratkach nawiewnych oraz 
wywiewnikach i kratkach wywiewnych były zgodne z podanymi w projekcie.  

Po zakończeniu regulacji instalacji wentylacji należy wykonać pomiary wydajności 
oraz badania skuteczności działania instalacji, wyniki pomiarów przekazać jako 
załącznik do protokołu odbioru.  

Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń powinny być 
zgodne z projektem.  

10.5. Wytyczne monta żu instalacji wentylacyjnej 

Podejścia do nawiewników i wywiewników montowanych w stropie podwieszonym i 
wymagających dokładnego umiejscowienia w stropie wykonać przewodami 
elastycznymi n.p. typu SONODEC z izolacją termiczną i akustyczną lub równoważne. 

Skraplacze chłodnicze należy montować w przeznaczonym do tego fragmencie na 
wypoziomowanej ramie z wykorzystaniem wibroizolatorów według instrukcji 
montażowej dostarczonej wraz z urządzeniem. 

Centrale klimatyzacyjne i centrale wentylacyjne należy  montować na 
przygotowanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym fundamentach lub na 
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wypoziomowanych fabrycznych ramach stalowych oraz jako podwieszane do 
stropów. 

Poszczególne bloki central montować i łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją 
montażową producenta dostarczoną razem z urządzeniem. 

Uwagi ogólne 
• Na instalacji wentylacyjnej zapewnić rewizje dostępowe w celu umożliwienia 

okresowej kontroli i czyszczenia układów wentylacyjnych. 
• Zaprojektowane układy wentylacyjne spełniają wymagania Dz. U. z roku 2012 

poz. 739 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
oraz odpowiednich norm odnośnie wentylacji pomieszczeń użyteczności 
publicznej. 

• Stosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikatu 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju. 

Uwagi wykonawcze 

Montaż i rozprowadzenie instalacji: 
• Podwieszenie urządzeń, instalacji kanałowej i armatury wentylacyjnej, 

wykonać przy pomocy profili montażowych, zawiesi typu Z, L, R i prętów 
gwintowanych z wykorzystaniem podkładek amortyzujących; 

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej montować zgodnie z DTR-ką 
producenta; 

• Połączenia kształtek  skręcane. Kanały o przekroju kołowym – wykonać jako 
SPIRO w wersji z uszczelką z blachy stalowej ocynkowanej o grubości wg PN, 

• Należy zapewnić dostęp do czyszczenia kanałów po przez łatwo 
demontowalne elementy instalacji kanałowej (tj. kratki wentylacyjne, kolanka 
łączone na opaski zaciskowe), a gdzie jest to nie możliwe przez zastosowanie 
rewizji do czyszczenia kanałów 

• Przewody wentylacyjne należy prowadzić pod stropem 
• Kanały wentylacyjne należy izolować termicznie zgodnie z wytycznymi 

określonymi w niniejszym opracowaniu 
• Całą instalacje wykonać  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru  instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5,  Warszawa 
2002r. 

• Wszelkie  urządzenia i materiały powinny posiadać atesty oraz dopuszczenia 
do stosowania.  

• Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulować zgodnie z podanymi w 
projekcie ilościami powietrza i sprawdzić zgodnie z PN-78/B-10440 
„Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

• Wykonać otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla 
przeprowadzenia instalacji kanałowej. 

• Zamontować w stolarce okiennej nawiewniki okienne oraz kratki wentylacyjne 
w drzwiach wewnętrznych - wg wytycznych z rysunku wentylacji 

• Instalacje wewnętrzne zabudować np. płytami gipsowo-kartonowymi 
• Zaślepić niewykorzystywane otwory wentylacji grawitacyjnej w pom. gdzie 

projektowana jest wentylacja mechaniczna 
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• Doprowadzić zasilanie kablowe do urządzeń wentylacyjnych oraz 
doprowadzić i podłączyć przewody uziemiające zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

• Wykonać pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.6. Eksploatacja instalacji wentylacyjnej 

Po zmontowaniu instalacji, przeprowadzeniu rozruch i regulacji, przed przekazaniem 
do eksploatacji, należy opracować instrukcje obsługi i eksploatacji. 

Wszystkie urządzenia dostarczone  muszą posiadać dokumentacje techniczno - 
ruchowe. 

W instrukcjach obsługi należy określić terminy przeglądów poszczególnych 
elementów instalacji. 

Eksploatacja instalacji powinna być prowadzone przez personel o odpowiednich 
kwalifikacjach, przeszkolony w zakresie funkcjonowania wszystkich systemów 
klimatyzacji i wentylacji w budynku. 

Czyszczenie instalacji należy wykonywać z częstotliwością co pół  roku i należy je 
zlecić specjalistycznej firmie. Niezależnie od czyszczenia instalacji, każdorazowo po 
zakończeniu czyszczenia, kanały klimatyzacyjne należy dezynfekować, aby usunąć z 
nich bakterie chorobotwórcze i roztocza.  

Wszystkie środki stosowane do dezynfekcji instalacji muszą posiadać wymagane 
atesty i dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia a także 
posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

11. Wytyczne bran żowe 

Wytyczne budowlane 
• Wykonać otwory w przegrodach budowlanych dla prowadzenia instalacji 

wentylacyjnej i freonowej 
• Wykonać podkonstrukcje dla posadowienia urządzeń na dachu budynku 
• Wykonać obudowy G-K instalacji w pomieszczeniach gdzie nie występują 

sufity podwieszane 

Wytyczne instalacyjne 
• Wykonać odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych oraz z urządzeń 

klimatyzacyjnych po przez włączenie do kanalizacji sanitarnej (podłączenie do 
kanalizacji należy wcześniej zasyfonować) 

• Wykonać zasilanie nawilżaczy powietrza w wodę z wewnętrznej instalacji 
wodociągowej (wg DTRki urządzeń) 

Wytyczne elektryczne 
• Doprowadzić zasilanie elektryczne do urządzeń wentylacji i klimatyzacji wg 

wytycznych podanych w tabeli w załączniku oraz zgodnie z DTRkami 
urządzeń 

• Wykonać uziemienia instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
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• Wykonać zabezpieczenie kablem termicznym inst. wody do nawilżacza 
parowego prowadzonej na zewnątrz budynku 

Wytyczne dla instalatorów 
• Kanały prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości wg 

PN, zależnej od przekroju kanału. Połączenia kształtek  skręcane z 
zastosowaniem uszczelek, 

• Kanały o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej o grubości wg PN 
– wykonać jako SPIRO w wersji z uszczelką, 

• Podwieszenie urządzeń, instalacji kanałowej i armatury wentylacyjnej, 
wykonać przy pomocy profili montażowych, zawiesi typu Z, L, R i prętów 
gwintowanych z wykorzystaniem podkładek amortyzujących, 

• Końcowe odcinki sieci kanałowej, przy podejściach do skrzynek rozprężnych, 
zaworów, anemostatów i kratek nawiewnych montowanych w sufitach 
podwieszanych  wykonać z elastycznych przewodów wytłumiających o 
minimalnych parametrach akustycznych, odpowiadających kanałowi typu, 
Sonodec. Pozostałe podłączenia elementów galanterii wentylacyjnej 
montować bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych, 

• Wszystkie przewody elastyczne łączyć z instalacją kanałową stosując opaski 
ślimakowe 

• Skrzynki rozprężne anemostatów wentylacyjnych winny być wyposażone w 
przepustnice regulacyjne, 

• Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi bez skrzynek rozprężnych 
stosować ręczne przepustnice regulacyjne w celu regulacji hydraulicznej 
instalacji wentylacyjnej, 

• Zapewnić dostęp do okresowej kontroli i czyszczenia kanałów za pomocą 
łatwo demontowanych dekli oraz elementów wentylacyjnych lub w przypadku 
braku takiej możliwości za pomocą czyszczaków montowanych na układzie 
kanałowym zgodnie z PN 

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej montować zgodnie z DTR-ką 
producenta; 

• Po zakończeniu montażu sieć kanałową wyregulować, zgodnie z podanymi w 
projekcie ilościami powietrza, 

• Wszelkie materiały użyte przy budowie winny posiadać odpowiednie atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

12. Wymagania 

Wymagania BHP 
• Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę 

na przestrzeganie przepisów BHP 

Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 
• Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną 

i DTR urządzeń. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu 
montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po 
wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje 
sprawdzenie kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. 
Sprawdzenie działania obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej z zasady 
następujące czynności: sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia, ich zgodności 
z projektem, wymaganiami zastosowanych materiałów i urządzeń, porównanie 
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wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu urządzeń, 
kontrolę działania urządzeń regulacyjnych, sprawdzenie wartości zadziałania 
wszelkich urządzeń zabezpieczających i pomiarowych oraz ich poprawnego 
montażu, sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń 
napełniających i spustowych ze zwróceniem uwagi na ich łatwy dostęp. 

• Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu 
technicznego Użytkownika pod kątem: obsługi, kontroli oraz czynności 
serwisowych i zasad działania w sytuacjach typowych i stanach awarii 
instalacji. 

• Po zakończeniu wszystkich prac montażowych, wykonanych próbach i 
odbiorach Wykonawca zobligowany jest dostarczyć i zainstalować w sposób 
jednoznaczny oznaczenia wszystkich urządzeń, armatury oraz rur. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie 
jest właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej 
w ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami 
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i 
urządzenia muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja 
powinny być wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami 
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obsługi użytkownika oraz dokumentacjami 
urządzeń. 

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 
• szczelność połączeń rurociągów i urządzeń 
• kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń 
• kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 

wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń 
• prowadzenia książki obsługi. 
• Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom 

nadzoru. Należy kontrolować i przestrzegać terminów kontroli urządzeń przez 
UDT. 

13. Uwagi ko ńcowe  
• Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. Wszystkie 

rzeczy ujęte w części graficznej a nie ujęte w części opisowej i odwrotnie 
należy traktować jako równorzędnie i winny być wykonane w celu spełnienia 
zamierzenia budowlanego. 

• Na etapie wykonawstwa należy dokonać koordynacji międzybranżowej. 
• Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w porozumieniu z 

Właścicielem Obiektu, Architektem i Konstruktorem Obiektu. 
• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać przez 

osadzenie w sposób trwały odpowiednich tulei ochronnych a wolną przestrzeń 
wypełnić materiałem plastycznym, w przypadku przejść przez strefy pożarowe 
stosować zabezpieczenia pożarowe o odporności równej odporności 
przegrody. 

• Należy zapewnić dostęp do montowanej armatury regulacyjnej i odcinającej. 
• Wszystkie instalacje poddawać próbom szczelności i wytrzymałości zgodnie z 

wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką 
budowlaną. 
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• Za kompletną instalację przyjmuje się wszystko, co zostało narysowane, 
opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

• Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w projektowanych instalacjach. 

• Prowadzenie rurociągów koordynować z montażem pozostałych instalacji. 
• Wszelkie wprowadzane zmiany wymagają pisemnej zgody Projektanta i 

Inwestora. 
• Podczas montażu należy sporządzać oddzielny komplet rysunków 

powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i 
średnice instalacji. Komplet ten powinien być aktualizowany w miarę 
wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, które pozwolą 
zlokalizować rurociągi ukryte. Wykonawca jest zobligowany do przekazania 
Dokumentacji Powykonawczej Użytkownikowi obiektu po zakończeniu prac i 
przeprowadzeniu czynności odbiorowych.  

14. Gazy medyczne 

14.1. Założenia 

Instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z 
regułami załącznika IX Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest 
do klasy II b, co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, 
określonymi w normie PN-EN ISO 7396-1. 

Z uwagi na powyższy stan rzeczy, a także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, 
personelu medycznego i osób trzecich instalacje gazów medycznych powinny 
wykonywać firmy z dużym doświadczeniem w realizacji obiektów szpitalnych, 
posiadające podpisane umowy z producentami urządzeń i armatury odnośnie 
zagwarantowania dostaw elementów w wymaganej dla instalacji gazów medycznych 
klasie. Od firm wykonawczych wymaga się również fachowej wiedzy w zakresie 
wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczącymi odbytych szkoleń.   

Ujęte w projekcie urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane są 
(ze względu na swoje przeznaczenie) do wyrobów medycznych klasy II. 

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji gazów medycznych jak również 
armatura muszą charakteryzować się dużą niezawodnością, a w swych 
rozwiązaniach uwzględniać wymogi obowiązujących norm: 

• rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348 
• punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN 737-1, PN-EN ISO 

9170-1  
• skrzynki zaworowo-informacyjne gazów medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1 
• sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1 

Dla projektowanych instalacji ustala się następujące wartości ciśnienia 
dystrybucyjnego: 

• tlen = 5,0 bar (± 20 %), 
• sprężone powietrze = 5,0 bar (± 20 %), 
• próżnia = -0,6 bar (± 100 mbar); 
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14.2. Opis projektowanych rozwi ązań 

14.2.1. Instalacja tlenu medycznego O 2 (500kPa) 

Tlen medyczny zaliczany jest do lekarstw. Oznacza to, że stopień czystości i skład 
tlenu nie może być zmieniony przez przewody rozdzielcze i instalacje. Wykonane 
części instalacyjne, armatura itp. muszą spełnić te szczególne wymagania. Gazy 
medyczne poprzez urządzenia do narkozy dostarczane są pacjentom. 
Podtrzymujące życie funkcje tych mediów wymagają szczególnej staranności 
wykonaniu i konserwacji instalacji. Aby spełnić te wysokie wymagania, materiały i 
podzespoły muszą odpowiadać najwyższej klasie jakości. Wymagana jest 
odpowiednia troskliwość o instalacje (specjalne techniki wykonawcze). Do 
zapewnienia ciągłości zasilania (dostaw mediów) instalacje magazynujące i 
wytwarzające wykonywane będą wg. PN-EN ISO 7396-1. Ważne elementy składowe 
instalacji wymagające konserwacji lub ulegające zużyciu są zwieloktrotnione w 
sposób gwarantujący nieprzerwaną pracę, w wypadku zakłócenia lub konserwacji. 

Instalacja tlenu dla obsługiwanych pomieszczeń zasilona zostanie z istniejącej 
instalacji po przez włączenie się do istniejących pionów gazów medycznych. 

W pomieszczeniach podlegających modernizacji znajduje się istniejąca instalacja 
sprężonego powietrza z punktami poboru. Trasy istniejącej instalacji należy 
zlokalizować na budowie poprzez wykonanie odkrywek w trakcie budowy. Istniejące 
przyłącza do punktów poboru należy zdemontować oraz w razie konieczności 
zakorkować odejścia od głównego przewodu zasilającego piętro. Demontaż instalacji 
nie może mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie instalacji w pozostałych 
oddziałach szpitalnych. W przypadku złego stanu technicznego istniejącej instalacji 
należy powiadomić Inwestora.  

14.2.2. Instalacja spr ężonego powietrza AIR (500kPa)  

Instalacja sprężonego powietrza dla obsługiwanych pomieszczeń zasilona zostanie z 
istniejącej instalacji po przez włączenie się do istniejących pionów gazów 
medycznych. 

W pomieszczeniach podlegających modernizacji znajduje się istniejąca instalacja 
sprężonego powietrza z punktami poboru. Trasy istniejącej instalacji należy 
zlokalizować na budowie poprzez wykonanie odkrywek w trakcie budowy. Istniejące 
przyłącza do punktów poboru należy zdemontować oraz w razie konieczności 
zakorkować odejścia od głównego przewodu zasilającego piętro. Demontaż instalacji 
nie może mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie instalacji w pozostałych 
oddziałach szpitalnych. W przypadku złego stanu technicznego istniejącej instalacji 
należy powiadomić Inwestora.  

14.2.3. Instalacja pró żni centralnej VAC (-60kPa) 

Instalacja próżni dla obsługiwanych pomieszczeń zasilona zostanie z istniejącej 
instalacji po przez włączenie się do istniejących pionów gazów medycznych 

W pomieszczeniach podlegających modernizacji znajduje się istniejąca instalacja 
próżni centralnej z punktami poboru. Trasy istniejącej instalacji należy zlokalizować 
na budowie poprzez wykonanie odkrywek w trakcie budowy. Istniejące przyłącza do 
punktów poboru należy zdemontować oraz w razie konieczności zakorkować 
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odejścia od głównego przewodu zasilającego piętro. Demontaż instalacji nie może 
mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie instalacji w pozostałych oddziałach 
szpitalnych. W przypadku złego stanu technicznego istniejącej instalacji należy 
powiadomić Inwestora.  

14.2.4. Strefowe szafki zaworowo – informacyjne  

Na istniejących podejściach instalacji gazów medycznych w obsługiwanych 
pomieszczeniach, pomiędzy istniejącą instalacją ogólną budynku a instalacją 
projektowaną dla modernizowanych pomieszczeń zaprojektowano strefowy zespół 
kontrolny -  skrzynkę zaworowo - informacyjną dla sprężonych gazów i próżni (tlen, 
sprężone powietrze, próżnia) podtynkową np. SZI-3 prod. Hydro-Gaz-Med lub 
równoważny. Skrzynki zaworowo – informacyjne muszą spełniać wymogi normy PN-
EN ISO 7396-1 i być zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów 
Medycznych. Strefowy zespół kontrolny (zlokalizowany w miejscu ogólnie dostępnym 
- na korytarzu, zgodnie z wytycznymi Inwestora) pozwala na odczytanie ciśnienia w 
poszczególnych odcinkach sieci rurociągowej oraz na wyłączenie ich z systemu 
zasilania i przeprowadzenia wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych bez 
konieczności przerywania ciągłości zasilania dla pozostałych stref zaopatrzenia w 
gazy medyczne. Strefowy zespół kontrolny ma również za zadanie pokazanie oraz 
sygnalizację akustyczną niewłaściwych stanów poziomu gazów i próżni.  

Kontrolę poziomu ciśnienia panującego w sieci będą umożliwiać zainstalowane 
manometry, oraz czujniki ciśnienia sterujące sygnalizatorami umieszczonymi w 
skrzynkach, lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jednocześnie w skrzynkach i poza 
nimi. Urządzenia te mają za zadanie sygnalizację odchylenia ciśnienia o ± 20% od 
ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej 44 kPa 
w przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją dokładności pomiaru ciśnienia ± 4%. 
Strefowe zespoły kontrolne zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 
wyposażone będą w patentowy zamek z zespołem awaryjnego otwierania. 
Sygnalizację stanów gazów należy zasilić ze źródła napięcia gwarantowanego. 

Do każdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany będzie blok 
zaworowy, który zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, poza możliwością zamknięcia 
strefy zasilania zaworem odcinającym, umożliwia również fizyczne odcięcie zasilania, 
a dodatkowo jeszcze wyposażony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przyłącze 
NIST do podłączenia zasilania awaryjnego. 

Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość dolnej krawędzi skrzynki od 
gotowego podłoza:1375 mm. 

14.2.5. Punkty poboru 

Projekt przewiduje montaż punktów poboru wyposażonych w sprężynowe zawory 
zwrotne o przepływie nominalnym 40l/min, w lokalizacji zgodnie z częścią rysunkową 
(lokalizację punktów poboru przyjęto na podstawie wytycznych Inwestora). 
Zaprojektowano punkty poboru montowane w panelach ściennych pionowych i 
poziomych zgodnie z opracowaniem technologicznym. 

Punkty poboru gazów medycznych muszą umożliwiać korzystanie z mediów 
centralnej instalacji zasilającej. Złącza wtykowe muszą spełniać wymogi norm PN-
EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 9170-2:2010 oraz PN-92/M-752000 - ISO 9170 oraz być 
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zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. 

Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek 
podtynkowych od gotowego podłoźa:1200 - 1500 mm (wysokość montażu należy 
ustalić z Inwestorem). Minimalna odległość między gniazdem tlenu, a gniazdami 
elektrycznymi powinna wynosić min. 20 cm. 

14.3. Wytyczne materiałowe i wykonawcze 

14.3.1. Wykonanie robót 

Przewody należy wykonać z rur miedzianych sztywnych typu SF-Cu R290 wg PN-EN 
13348. Do połączeń lutowanych w procesie lutowania zasadniczo należy używać 
wyłącznie złączek lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Kielichowanie rur w celu 
ich łączenia jest zabronione!   

Spoiny należy lutować lutem srebrnym LS 45 (skład wg DIN 8513). 

Połączenia lutowane należy wykonywać jako lutowanie w osłonie gazu ochronnego. 

Układanie rurociągów przewiduje się w przestrzeniach miedzy stropowych oraz pod 
tynkiem. Przewody na korytarzach należy mocować do stropów i ścian za pomocą 
zawiesi niezależnych od innych instalacji, w odległościach podanych w normie PN-
EN ISO 7396-1: 

Średnica rury (mm) 
Mocowanie poziome 
minimalny odstęp (m) 

Mocowanie pionowe -
minimalny odstęp (m) 

8x1,0 1,5 1,5 
12x1,0 1,5 1,5 
15x1,0 1,5 1,5 
22x1,0 2,0 2,0 

28 x 1,5 2,0 2,0 
35x1,5 2,5 2,5 
42x1,5 2,5 2,5 

Przy przejściach przez przegrody oraz w środowiskach powodujących korozję należy 
stosować osłony. Ponadto przejścia przez przegrody stanowiące granice stref 
pożarowych należy zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. 

Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, 
ze wskazaniem  kierunku  przepływu.  Oznaczenie takie powinno występować w 
sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, na korytarzach: przed i za 
przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 metrów. Kolory 
oznakowania dla instalacji poszczególnych gazów wg normy PN-EN ISO 7396-1: 

• tlen: biały 
• sprężone powietrze: czarno biały 
• próżnia – żółty 

Wszystkie poziomy, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty 
poboru muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Zawory w skrzynkach 
zaworowo-informacyjnych powinny być oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu 
gazu, określenie strefy odcinanej wyrażonej przez nazwę (numer) zasilanych 
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pomieszczeń oraz liczbę i lokalizację punktów poboru. Oznakowanie należy wykonać 
zgodnie z PN-EN ISO 7396-1 

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom: 
• Rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348 
• Punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN ISO 9170-1:2009 
• Skrzynki zaworowo-informacyjne gazów medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1 
• Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na stosowanie się do bieżących zaleceń 
producentów urządzeń i armatury.  

Do wykonania robót instalacyjnych przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

• Rury miedziane: Ø 8, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54 typu SF Cu 
• Złączki miedziane: Ø 8, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54 (trójniki, kolanka, mufy 

redukcje, itd.) 
• Uchwyty do mocowania rurociągów: Ø 8,12, 15, 22, 28, 35, 42, 54 
• Spoiwo srebrne LS 45 
• Topnik do lutowania twardego 
• Tlen techniczny sprężony 
• Azot  

Wszystkie materiały wchodzące w skład armatury i instalacji powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i tłuszczami. 

Dla każdego z odejść instalacji gazów medycznych na poszczególne pomieszczenia 
należy wykonać montaż zaworów odcinających pozwalających na szybkie odcięcie 
dopływu gazów do pomieszczenia w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych 
lub ewentualnej awarii. 

14.3.2. Kontrola jako ści 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. 

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz użyte materiały powinny być 
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 

Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, po 
wykonaniu instalacji systemu rurociągów, zamontowaniu wszystkich gniazd punktów 
poboru, ale przed zatynkowaniem: 

• Kontrola szczelności rurociągów, 
• Kontrola oznakowania i zamocowań rurociągów, 
• Kontrola zgodności zainstalowanych na tym etapie elementów ze specyfikacją 

wykonania, Dodatkowo dla sygnalizacji gazów medycznych: 
• Pomiary elektryczne obwodów, (ciągłość obwodów) 
• Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, po 

wykonaniu kompletnej instalacji i przed użytkowaniem systemu:: 
• Kontrola szczelności rurociągów z punktami poboru gazów medycznych, 
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• Kontrola szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów odcinających, 
podziału obszarów odcinania i oznaczenia zaworów, 

• Kontrola połączeń poprzecznych, 
• Kontrola niedrożności, 
• Kontrola punktów poboru i złączy NIST pod względem ich funkcji 

mechanicznych, cech specyficznych dla gazu i oznaczenia, 
• Kontrola zaworów odciążających, 
• Kontrola rodzaju gazu, 
• Kontrola systemów alarmowych (sygnalizacji). 

Należy przeprowadzić kontrolę nominalnego przepływu i ciśnienia gazów w punktach 
poboru. 

14.3.3. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z 
ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, 
• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 
• protokoły szkolenia personelu, 
• wyniki pomiarów i testów. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

14.3.4. Warunki odbioru robót 

Po ukończeniu prac montażowych, polegających na ułożeniu, połączeniu rurociągów 
wraz z zaworami odcinającymi i z zaślepionymi gniazdami wszystkich ściennych 
punktów poboru, jednakże przed zakryciem ścian, szachtów, stropów 
podwieszanych, instalację należy poddać następującym próbom i pracom 
kontrolnym: 

• próba szczelności gazem próbnym o ciśnieniu minimalnie 1,5-krotnym w 
stosunku do nominalnego ciśnienia sieci rozdzielczej - dla sprężonych gazów 
medycznych, i ciśnieniu w wysokości 5 bar - dla rurociągów próżni. Instalację 
należy uznać za szczelną, jeżeli po upływie 24 godzin nie nastąpi spadek 
ciśnienia. 

• kontrola lokalizacji obsługiwanych stref, 
• kontrola identyfikacji zaworów, 
• kontrola mocowania i oznakowania rurociągów, 

Po ukończeniu wszystkich prac montażowych, polegających na kompletnym 
montażu armatury, medycznych jednostek zasilających i urządzeń sygnalizacyjnych, 
instalację należy poddać następującym próbom i pracom kontrolnym: 

• próba szczelności gazem o ciśnieniu nominalnym sieci rozdzielczej dla 
sprężonych gazów medycznych i podciśnieniu nominalnym dla rurociągów 
próżni; dopuszczalne spadki ciśnień: wg normy PN-EN ISO 7396-1 

• kontrola lokalizacji obsługiwanych stref, 
• próba prawidłowości połączeń i drożności rurociągów, 
• płukanie gazem próbnym, 
• kontrola przepływu, spadków ciśnienia oraz tożsamości gazu 
• kontrola funkcjonowania systemów sygnalizacji. 

Wyniki powyższych czynności należy zakończyć protokołem. 

14.3.5. Obsługa i eksploatacja 

Kompletna Instalację gazów medycznych należy przekazać Inwestorowi / 
Użytkownikowi pod ciśnieniem roboczym. 

Przed przejęciem instalacji przez Inwestora / Użytkownika, Wykonawca oddeleguje 
swoich wykwalifikowanych pracowników, celem zaznajomienia się wyznaczonego do 
obsługi technicznej Personelu z funkcjonowaniem wszystkich instalacji oraz 
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przeszkolenia w zakresie konserwacji systemu oraz postępowania w sytuacjach 
typowych oraz awaryjnych. 

Podczas obsługi i eksploatacji instalacji gazów medycznych należy przestrzegać 
instrukcji obsługi poszczególnych elementów instalacji oraz postępować zgodnie z 
„Wytycznymi eksploatacji źródeł zasilania oraz instalacji niepalnych gazów 
medycznych w jednostkach służby zdrowia wprowadzonych do stosowania Decyzją 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1993r ( znak: TIN-26-4-
22/93 ).” 

14.4. Wytyczne bran żowe 

Wytyczne budowlane 
• Przewidzieć otwory w ścianach z drzwiczkami rewizyjnymi umożliwiające 

dostęp do armatury. 
• Uzgodnić możliwość wykonania przewiertów przez istniejące ściany oraz 

stopy. 

Wytyczne elektryczne 
• zapewnić możliwość podłączenia instalacji do instalacji ochronnej budynku  
• zapewnić zasilanie szafek zaworowo – informacyjnych, paneli 

sygnalizacyjnych i sygnalizatora zdalnego ze źródła napięcia 
gwarantowanego. 

14.5. Wymagania 

Wymagania BHP 

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na 
przestrzeganie przepisów BHP 

Wymagania w zakresie monta żu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 

Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR 
urządzeń. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu montażu 
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po wykonaniu 
instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie 
kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. Sprawdzenie 
działania obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej z zasady następujące czynności: 
sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia, ich zgodności z projektem, wymaganiami 
zastosowanych materiałów i urządzeń, porównanie wartości zmierzonych z danymi 
wyszczególnionymi w zamówieniu urządzeń, kontrolę działania urządzeń 
regulacyjnych, sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń 
zabezpieczających i pomiarowych oraz ich poprawnego montażu, sprawdzenie 
prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i spustowych ze zwróceniem 
uwagi na ich łatwy dostęp. Urządzenia takie jak: zawory bezpieczeństwa, zbiorniki 
ciśnieniowe, itp. podlegają odbiorowi UDT, który należy przeprowadzić przed 
przekazaniem instalacji do użytkowania.  

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego 
Użytkownika pod kątem: obsługi, kontroli oraz czynności serwisowych i zasad 
działania w sytuacjach typowych i stanach awarii instalacji. 
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Po zakończeniu wszystkich prac montażowych, wykonanych próbach Wykonawca 
zobligowany jest dostarczyć i zainstalować w sposób jednoznaczny oznaczenia 
wszystkich urządzeń, armatury oraz rur. 

Wymagania w zakresie u żytkowania instalacji 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie 
jest właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej 
w ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami 
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i 
urządzenia muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja 
powinny być wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami 
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obsługi użytkownika oraz dokumentacjami 
urządzeń. 

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 
• szczelność połączeń rurociągów i urządzeń 
• kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń 
• kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 
• wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń 
• prowadzenia książki obsługi. 

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom 
nadzoru. Należy kontrolować i przestrzegać terminów kontroli urządzeń przez UDT. 

Kompleksowa całodobowa obsługa w zakresie gazów medycznych w Szpitalu 
powinna być wykonywana w sposób ustalony w „Wytycznych eksploatacji źródeł 
zasilania oraz instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach służby zdrowia 
wprowadzonych do stosowania Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
14 września 1993r ( znak: TIN-26-4-22/93 ).” 

14.6. Uwagi ko ńcowe 
• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać przez 

osadzenie w sposób trwały odpowiednich tulei ochronnych a wolną przestrzeń 
wypełnić materiałem plastycznym, w przypadku przejść przez strefy pożarowe 
stosować zabezpieczenia pożarowe o odporności równej odporności 
przegrody. 

• Należy zapewnić dostęp do montowanej armatury regulacyjnej i odcinającej. 
• Dokumentację Projektową należy rozpatrywać wraz ze Specyfikacją 

techniczną, część graficzna stanowi integralną część niniejszego 
opracowania. 

• Konieczne jest uszczegółowienie rozwiązań technicznych, zawartych w 
niniejszej dokumentacji, na etapie Projektu Wykonawczego.  

• Fundamenty, postumenty i posadowienia pod urządzenia wykonać wg 
wytycznych Producenta urządzenia. 

• Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w porozumieniu z 
Kierownictwem Budowy, Architektem i Konstruktorem Obiektu. 

• Po montażu instalacji należy przeprowadzić jej regulację. Regulację wykonać 
przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej. 
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• Przed usytuowaniem podejść mediów do punktu poboru należy zapoznać się 
z wymogami urządzenia oraz wytycznymi Producenta odbiornika oraz 
wytycznymi Inwestora. 

• Wszystkie instalacje poddawać próbom szczelności i wytrzymałości zgodnie z 
wytycznymi producenta, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką 
budowlaną. 

• Za kompletną instalację przyjmuje się wszystko, co zostało narysowane, 
opisane, objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego 
wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

• Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

• Prowadzenie rurociągów koordynować z montażem pozostałych instalacji. 
• Wszelkie wprowadzane zmiany wymagają pisemnej zgody Projektanta i 

Inwestora. 
• W przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest 

rewizja niniejszego projektu. 
• Ostateczna lokalizacja punktów poboru mediów została pokazana na 

rysunkach branży architektonicznej. 
• Podczas montażu należy sporządzać oddzielny komplet rysunków 

powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i 
średnice instalacji rurociągowych oraz armatury i wyposażenia. Komplet ten 
powinien być aktualizowany w miarę wprowadzania zmian. Rysunki powinny 
zawierać szczegóły, które pozwolą zlokalizować rurociągi ukryte. Wykonawca 
jest zobligowany do przekazania Dokumentacji Powykonawczej 
Użytkownikowi obiektu po zakończeniu prac i przeprowadzeniu czynności 
odbiorowych.  

• Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej oraz przystąpieniem do 
prac winien zapoznać się z dokumentacją projektową, wymogami Inwestora 
oraz dokonać wizji lokalnej w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu 
robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie 
uwzględnionych w przedmiarze robót lub w projekcie oraz oczekiwań 
Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych 
oczekiwań i zaleceń od przyjętego przedmiaru robót. 

• Wykonawca musi mieć na uwadze, że w budynku znajdują się instalacje 
gazów medycznych. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia odkrywek, 
w celu zlokalizowania obecnej trasy prowadzenia przewodów rurowych, 
konieczne będzie zlokalizowanie tych przewodów podczas prowadzenia prac 
budowlanych. Prace budowlane i montażowe, prowadzone w trakcie tej 
inwestycji, nie mogą wpływać negatywnie na aktualny oraz przyszły stan oraz 
pracę instalacji istniejących, które zasilają również inne odziały szpitalne.    

• Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszące należy wykonywać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych – część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami, przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz 
zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń i użytych materiałów. 

• Zawarte w tekście, zestawieniach lub na rysunkach znaki towarowe należy 
odczytywać z wyrażeniem „lub równoważne”; równoważne oznacza: takie 
same lub lepsze pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i 
estetycznym.   

Opracował  
Paweł Lesman 
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14. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

WEWNĘTRZNA PRZEBUDOWA 
POMIESZCZEŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU 

ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU 
AL. JANA PAWŁA II 80-240 GDAŃSK 

 
 

 
Adres  budowy : ul. Jana Pawła II 50 

80-462 Gdańsk 
Działka nr 62, obręb 33 

 
Inwestor:  COPERNICUS PL SP. Z O.O. 
   ul. Nowe ogrody 1-6 

80-803 Gdańsk 

 
Projektant:  Paweł Lesman 
   upr. Bud. POM/0056/POOS/10 

ul. Ujeścisko 7d/8 
   80-130 Gdańsk 
 
 
 

 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 

 

 

 

Gdańsk, październik 2018r. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. 
nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące 
zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 

budową instalacji wentylacji, ogrzewania, wod-kan oraz gazów medycznych w 
ramach przebudowy zakładu diagnostyki obrazowej w budynku B w szpitalu Św. 

Wojciecha w Gdańsku 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

Instalacja wod-kan: 
• wykonanie otworów przez przegrody budowlane 
• wykonanie instalacji zgodnie z projektem 
• wykonanie próby szczelności i ciśnienia 
• wykonanie zabezpieczeń  termicznych 
• biały montaż 

Instalacja centralnego ogrzewania: 
• wykonanie otworów przez przegrody budowlane 
• wykonanie instalacji zgodnie z projektem 
• wykonanie próby szczelności i ciśnienia 
• wykonanie zabezpieczeń  termicznych 
• montaż grzejników 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji: 
• wykonanie otworów przez przegrody budowlane 
• wykonanie instalacji zgodnie z projektem 
• wykonanie próby szczelności i ciśnienia 
• wykonanie zabezpieczeń  termicznych 
• montaż urządzeń 

Instalacja gazów medycznych: 
• Wykonanie wszystkich przewiertów i otworów przez przegrody konstrukcyjne  

zgodnie z projektem. 
• Montaż instalacji rurowych pod stropem kondygnacji z zachowaniem koordynacji 

międzybranżowej z innymi instalacjami. 
• Wykonanie próby szczelności i ciśnienia instalacji. 
• Po przeprowadzonych pomyślnie próbach szczelności i ścieniania wykonanie 

izolacji termicznej instalacji. 
• Podłączenie wszystkich instalacji rurowych do urządzeń. 
• Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i jej zgodności z projektem 

branżowym. 
• Spawanie rurociągów. 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

• jedynym istniejącym obiektem budowlanym jest budynek szpitala, dla którego 
projektuje się w/w instalacje 
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§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 
działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

• nie dotyczy (zakres opracowania instalacje wewnętrzne) 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych 
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

 
Skala Rodzaj zagro żenia Miejsce  Czas 

wyst ąpienia 

średnia 

upadek z wysokości 
przy użyciu 
niesprawnych i 
niestabilnych podestów 

montaż instalacji 
w budynku 

od rozpoczęcia 
do zakończenia 
prac 
instalacyjnych 

średnia 

upadek z wysokości 
przy 
niezabezpieczonych 
wykopach 

montaż instalacji 
zewnętrznej 

od rozpoczęcia 
do zakończenia 
prac 
instalacyjnych 

średnia 
przecięcia, zbicia, 
otarcia przy pracy z 
elektronarzędziami 

montaż instalacji 
wewnętrznej i 
zewnętrznej 

od rozpoczęcia 
do zakończenia 
prac 
instalacyjnych 

średnia 
uderzenie, potrącenia, 
przygniecenia 

montaż  urządzeń 
w budynku oraz 
przy pracach na 
prowadzonych na 
zewnątrz 

praca urządzeń 
transportowych 

średnia porażenie prądem montaż urządzeń 
w budynku 

uruchamianie 
urządzeń 

Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania instalacji w budynku są 
następujące: 
• przy nieprawidłowym montażu instalacji do stropu/konstrukcji – oberwanie się 

instalacji. 
• przy niewłaściwym posadowieniu urządzeń na fundamentach – ich osunięcie. 
• upadek z wysokości przy użyciu niesprawnych i niestabilnych podestów i 

podwyższeń podczas prac na wysokości. 
• poparzenia przy nieuważnym wykonywaniu prac spawalniczych. 
• porażenie prądem elektrycznym w wyniku nieprawidłowego podłączenia 

urządzeń. 
• potrącenie przez ciężką maszynę budowaną lub uderzenie. 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

Przed przystąpieniem do w/w robót należy: 
• zażądać przedłożenia od pracowników odpowiednich uprawnień lub koncesji 

zezwalających im na pracę przy w/w instalacjach. 
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• zapoznanie pracowników z instrukcją obsługi , montażu i eksploatacji wszystkich 
urządzeń  

• zapoznanie i przeszkolenie pracowników w zakresie BHP. 

Szkolenie BHP przeprowadzić opierając się na: 
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi  
zmianami), w szczególności w części dotyczącej prac na wysokości (Dz U Nr 129, 
poz. 844, z dn. 23.10.1997 r.) 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w 
szczególności rozdział 9 – Roboty na wysokości (Dz U Nr 47, poz. 401, z dn. 
19.03.2003 r.) 

Instruktarz przeprowadzi osoba prowadząca i nadzorująca prace budowlane, 
kierownik budowy, majster - przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i 
organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 
• konieczność wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych 

pracowników, którzy odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadają aktualne badania 
zdrowia 

• wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt zabezpieczający i sprawowanie 
rygorystycznej kontroli jego stosowania 

• robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności 
• przy wszelkich pracach używać odpowiedniej odzieży roboczej 
• używać sprawnych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie narzędzi i 

urządzeń: mechanicznych (np. wiertarki, piły tarczowe) oraz gazowych (butle, 
reduktory, przewody i palniki) 

• używać stabilnych i bezpiecznych podestów, podnośników i rusztowań przy pracy 
na wysokościach 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów 
• używać tylko materiałów które mają aktualne dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie ( aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z Polską Normą ) 
• opracować szczegółowy plan ewakuacji na budowie oznaczając wyraźnymi 

strzałkami kierunkowymi „droga ewakuacyjna” 
• Zapoznanie się Kierownika Robót z następującymi Rozporządzeniami: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 04.180.1860 z 
późn. zmianami Dz.U. 05.116.972. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej. Dz.U. 96..62.287. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
sprawie rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby. Dz.U. 96..62.288. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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- Innymi niezbędnymi rozporządzeniami i przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

UWAGI 

W oparciu o w/w „informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
Kierownik Budowy, przy współpracy z Kierownikami Robót instalacyjnych, winien 
opracować lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu BIOZ”. Opracowany plan należy uzgodnić z 
Inwestorem. 
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15. Załączniki 
• Tab. nr 1 – Bilans wentylacyjny 
• Tab. nr 2 – Dobór centrali wentylacyjnej 
• Tab. nr 3 – Zestawienie urządzeń wentylacji i klimatyzacji 
 



Lp Opis pom.
Typ 

went.
Klimat. A H K n Vn Vo/t N uN W uW Uwagi

[-] [-] [-] [-] [m2] [m] [m3] [-] [m3/h] [m3/h] [-] [m3/h] [-] [-]

1.01 Poczekalnia WG - 13,99 2,50 34,98 1,5 52 136 - - 140 WW1
Ilość osób 8, wsp. wykrzystania 0,85
Went. mechan. wyciągowa 30/60/100%
Nawie nawiew. okiennymi

1.02 Gabinet USG nr 1 WM K 19,57 2,50 48,93 1,5 73 60 70 N1 70 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

1.03 Korytarz WG - 39,81 2,50 99,53 1,5 149 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna 2xØ160 + wyciąg 
przez przyległe pom. WC, magazyn i pom. 
porządkowe

1.04 Rejestracja WG K 27,42 2,90 79,52 1,5 119 120 - - - -
Ilość osób 6, wsp. wykrzystania 1,00
Wentylacja grawitacyjna 2xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.05 Gabinet USG nr2 WG K 13,03 2,90 37,79 1,5 57 60 - - - -
Wentylacja grawitacyjna 1xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.06 Pom. porządkowe WG - 4,13 2,90 11,98 1,5 18 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna1xØ160
Nawie z pom. przyległych

1.07 Magazyn brudny WG - 2,71 2,90 7,86 1,5 12 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna1xØ160
Nawie z pom. przyległych

1.08 WC personelu D. WG - 3,19 2,90 9,25 1,5 14 50 - - 50 WŁ4
Went. grawitacyjna wspomagana mechan.
Nawie z pom. przyległych

1.09 Korytarz WG - 85,80 2,50 214,50 1,5 322 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna 5xØ160 + wyciąg 
przez przyległe pom. WC, magazyn,  
archiwum i pom. serwerowni

1.10 WC personelu D. WG - 3,44 2,90 9,98 1,5 15 50 - - 50 WŁ3
Went. grawitacyjna wspomagana mechan.
Nawie z pom. przyległych

1.11 Pokój lekarzy WG K 13,07 2,90 37,90 1,5 57 60 - - - -
Ilość osób 2, wsp. wykrzystania 1,00
Wentylacja grawitacyjna 1xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.12 Pokój socjalny techników WG K 13,43 2,90 38,95 1,5 58 60 - - - -
Ilość osób 2, wsp. wykrzystania 1,00
Wentylacja grawitacyjna 1xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.13 Pokój konsultacyjny WG K 13,53 2,90 39,24 1,5 59 140 - - 140 WW2
Ilość osób 7, wsp. wykrzystania 1,00
Went. mechan. wyciągowa 30/60/100%
Nawie nawiew. okiennymi

1.14 Sekretariat WG K 13,27 2,90 38,48 1,5 58 60 - - - -
Ilość osób 2, wsp. wykrzystania 1,00
Wentylacja grawitacyjna 1xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.15 Serwerownia WG K 6,66 2,50 16,65 1,5 25 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna1xØ160
Nawie z pom. przyległych

Tab.1 - BILANS WENTYLACYJNY



1.16 Opisownia lekarska WG K 12,35 2,90 35,82 1,5 54 80 - - 80 WW3
Ilość osób 4, wsp. wykrzystania 1,00
Went. mechan. wyciągowa 30/60/100%
Nawie nawiew. okiennymi

1.17 Opisownia lekarska WG K 13,87 2,90 40,22 1,5 60 80 - - 80 WW4
Ilość osób 4, wsp. wykrzystania 1,00
Went. mechan. wyciągowa 30/60/100%
Nawie nawiew. okiennymi

1.18 Pokój socjalny lekarzy WG K 12,99 2,90 37,67 1,5 57 60 - - - -
Ilość osób 2, wsp. wykrzystania 1,00
Wentylacja grawitacyjna 1xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.19 Opisownia mamograficzna WG K 13,09 2,90 37,96 1,5 57 80 - - 80 WW5
Ilość osób 4, wsp. wykrzystania 1,00
Went. mechan. wyciągowa 30/60/100%
Nawie nawiew. okiennymi

1.20 Pokój kierownika WG K 13,94 2,90 40,43 1,5 61 60 - - - -
Ilość osób 2, wsp. wykrzystania 1,00
Wentylacja grawitacyjna 1xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.21 Opisownia lekarska WG K 10,29 2,90 29,84 1,5 45 80 - - 80 WW6
Ilość osób 4, wsp. wykrzystania 1,00
Went. mechan. wyciągowa 30/60/100%
Nawie nawiew. okiennymi

1.22 WC personelu D. WG - 3,11 2,90 9,02 1,5 14 50 - - 50 WŁ1
Went. grawitacyjna wspomagana mechan.
Nawie z pom. przyległych

1.23 Archiwum WG - 5,86 2,90 16,99 1,5 25 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna1xØ160
Nawie z pom. przyległych

1.24 WC personelu M. WG - 4,08 2,90 11,83 1,5 18 50 - - 50 WŁ2
Went. grawitacyjna wspomagana mechan.
Nawie z pom. przyległych

1.25 Magazyn WG - 4,43 2,90 12,85 1,5 19 - - - - -
Wentylacja grawitacyjna1xØ160
Nawie z pom. przyległych

1.26 Korytarz z poczekalnią WG - 17,70 2,50 44,25 1,5 66 68 - - - -
Ilość osób 4, wsp. wykrzystania 0,85
Wentylacja grawitacyjna 2xØ160
Nawie nawiew. okiennymi

1.27 Korytarz z poczekalnią WG - 97,30 2,50 243,25 1,5 365 210 - - - -

Ilość osób 15, wsp. wykrzystania 0,70
Wentylacja grawitacyjna 4xØ160 + wyciąg 
przez przyległe pom. WC
Nawie nawiew. okiennymi

1.28 Śluza ubraniowa WM - 1,55 2,50 3,88 1,5 6 30 30 N1 - -
Wentylacja mechaniczna naw-wyw
Wywiwe przez pom. przyległe

1.29 Gabinet RTG - mamograf WM K 26,74 2,90 77,55 3,0 233 60 200 N1 230 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

1.30 Gabinet USG nr 4 WM K 13,47 2,50 33,68 1,5 51 60 60 N1 60 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

1.31 Gabinet USG nr 3 WM K 15,69 2,50 39,23 1,5 59 60 60 N1 60 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

1.32 Śluza ubraniowa WM - 1,92 2,50 4,80 1,5 7 30 30 N1 - -
Wentylacja mechaniczna naw-wyw
Wywiwe przez pom. przyległe

1.33 Gabinet RTG nr 2 WM K 33,43 2,90 96,95 3,0 291 60 260 N1 290 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw



1.34 WC pacjenta WG - 2,83 2,50 7,08 1,5 11 50 - - 50 WŁ5
Went. mechaniczna wyciągowa ciągła
Nawie z pom. przyległych

1.35 Dyspozytornia WM K 5,04 2,50 12,60 3,0 38 30 40 N1 40 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

1.36 WC pacjentów NPS WG - 4,36 2,90 12,64 1,5 19 50 - - 50 WŁ6
Went. grawitacyjna wspomagana mechan.
Nawie z pom. przyległych

1.37 Śluza ubraniowa WM - 1,66 2,50 4,15 1,5 6 30 30 N1 - -
Wentylacja mechaniczna naw-wyw
Wywiwe przez pom. przyległe

1.38 Gabinet RTG nr 1 WM K 30,41 2,90 88,19 3,0 265 60 230 N1 260 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

1.39 Dyspozytornia WM K 5,05 2,50 12,63 3,0 38 30 40 N1 40 W1 Wentylacja mechaniczna naw-wyw

A -

H -

K -

n -

Vn -

Vo/t -

N -

uN -

W -

uW -

Oznaczenia:

powierzchnia pomieszczenia

wysokość pomieszczenia

kubatura pomieszczenia

układ wentylacyjny nawiewny

ilość powietrza wywiewanego

układ wentylacyjny wywiewny

minimalna ilość wymian

ilość pow. wynikająca z ilości wymian

ilość pow. wynikająca z ilości osób / ilości przyborów sanitarnych

ilość powietrza nawiewanego



Zapotrzebowanie 
mocy elektrycznej

Moc 
grzewcza

Moc 
chłodnicza

[kW] [kW] [kW]

AHU1
(N1/W1)

Pom. gabinetów 
diagnostyki RTG i USG

Centrala naw-wyw 
/ maszynownia 
wentylacyjna

NAWIEW:
Pel-n=0,30

Pel-zn-n=0,75
Pel-w=0,22

Pel-zn-w=0,75
Pel-ne=2,30

Pel-zn-ne=4,00
3 / 400 / 50

2,3 -

Centrala wentylacyjna:
- wykonanie wewnetrzne - centrala stojąca
- temp. nawiewu zima / lato = 24°C / ND°C
- Vn/w = 1050m3/h / 1000m3/h
- dPn/w = 300Pa / 300Pa
- wymiennik odzysku ciepła krzyżowy
- nagrzewnica elektryczna
- wentylatory bezpośredniego napędu z płynną regulacją
- przepustnice on/off z siłownikiem na czerpni
- filtr nawiew min EU5 + EU9
- filtr wywiew min EU4
- automatyka sterującaI strefa klimatyczna dla okresu zimowego - temp. zewnętrzna zima tz-zima=-16°C, wilg. 100%, x=1,1g/kg

I strefa klimatyczna dla okresu zletniego - temp. zewnętrzna lato tz-lato=-+28°C, wilg. 52%, x=12,4g/kg
temp. pomieszczeń tw=-+24°C, wilg. 50%

Tab.nr 2 - Dobór centrali wentylacyjnej

SPECYFIKACJA URZADZEŃ
Układ 

wentyl.
Osługiwane 

pomieszczenia
Typ urządzenia

/ lokalizacja



Pobór mocy 
elektrycznej

AHU1
Centrala wentylacyjna
biura piętra +1, +2, +3
/ dach

Vn=1050m3/h
dPn=300Pa
Vw-1000m3/h
dPw=300Pa
Qgrz=2,3kW

NAWIEW:
Pel-n=0,30

Pel-zn-n=0,75
Pel-w=0,22

Pel-zn-w=0,75
Pel-ne=2,30

Pel-zn-ne=4,00
3 / 400 / 50

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wyposażeniem:
- centrala stojąca w wykonaniu zewnętrznym
- zblokowana czerpnia i wyrzutnia powietrza
- wymiennik odzysku ciepła krzyżowy
- nagrzewnica elektryczna 4kW (nagrz. zblokowana na max. 
moc grzewczą 4kW)
- wentylatory bezpośredniego napędu z płynną regulacją
- przepustnice on/off z siłownikiem na czerpni
- filtr nawiew min EU3+EU9
- filtr wywiew min EU3

WŁ1
Pom. WC oddziału obrazowego
/ pom. obsługiwane 1.22

Vn=50m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,05
Wentylator łazienkowy załączany z oświetleniem wyposażony 
w zwłokę czasową wyłączania.

WŁ2
Pom. WC oddziału obrazowego
/ pom. obsługiwane 1.24

Vn=50m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,05
Wentylator łazienkowy załączany z oświetleniem wyposażony 
w zwłokę czasową wyłączania.

WŁ3
Pom. WC oddziału obrazowego
/ pom. obsługiwane 1.10

Vn=50m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,05
Wentylator łazienkowy załączany z oświetleniem wyposażony 
w zwłokę czasową wyłączania.

WŁ4
Pom. WC oddziału obrazowego
/ pom. obsługiwane 1.08

Vn=50m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,05
Wentylator łazienkowy załączany z oświetleniem wyposażony 
w zwłokę czasową wyłączania.

WŁ5
Pom. WC oddziału obrazowego
/ pom. obsługiwane 1.34

Vn=50m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,05
Wentylator łazienkowy załączany z oświetleniem wyposażony 
w zwłokę czasową wyłączania.

WŁ6
Pom. WC oddziału obrazowego
/ pom. obsługiwane 1.36

Vn=50m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,05
Wentylator łazienkowy załączany z oświetleniem wyposażony 
w zwłokę czasową wyłączania.

WW1
Pom. poczekalni
/ pom. obsługiwane 1.01

Vn=140m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,10

Wentylator śćienny. Wentylator 3biegowy dający możliwość 
pracy na biegach o wydajnościach wartości maksymalnej 
30/60/100% - przełaczanie ręcznym regulatorem ściennym. 

WW2
Pok. konsultacyjny
/ pom. obsługiwane 1.13

Vn=140m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,10

Wentylator śćienny. Wentylator 3biegowy dający możliwość 
pracy na biegach o wydajnościach wartości maksymalnej 
30/60/100% - przełaczanie ręcznym regulatorem ściennym. 

WW3
Opisownia lekarska
/ pom. obsługiwane 1.16

Vn=80m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,10

Wentylator śćienny. Wentylator 3biegowy dający możliwość 
pracy na biegach o wydajnościach wartości maksymalnej 
30/60/100% - przełaczanie ręcznym regulatorem ściennym. 

WW4
Opisownia lekarska
/ pom. obsługiwane 1.17

Vn=80m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,10

Wentylator śćienny. Wentylator 3biegowy dający możliwość 
pracy na biegach o wydajnościach wartości maksymalnej 
30/60/100% - przełaczanie ręcznym regulatorem ściennym. 

WW5
Opisownia lekarska
/ pom. obsługiwane 1.19

Vn=80m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,10

Wentylator śćienny. Wentylator 3biegowy dający możliwość 
pracy na biegach o wydajnościach wartości maksymalnej 
30/60/100% - przełaczanie ręcznym regulatorem ściennym. 

WW6
Opisownia lekarska
/ pom. obsługiwane 1.21

Vn=80m3/h
dPn=30Pa

Pel=0,10

Wentylator śćienny. Wentylator 3biegowy dający możliwość 
pracy na biegach o wydajnościach wartości maksymalnej 
30/60/100% - przełaczanie ręcznym regulatorem ściennym. 

KP…
Klapa pożarowa
/ wg części graficznej

- 1 / 230 / 50

Klapy ppoż. z siłownikiem ze sprężyną powrotną. Normalnie 
otwarte, podczas pożaru zamyknięte (zamykanie przerwą 
prądową po przez zanik napięcia). Klapa wyposażona w 
krańcówki stanu otwarta/zamknięta.

SZI
Szafka zaworowo-informacyjna 
gazów medycznych
/ wg części graficznej

-
zasilane 24V 

DC
gwarantowane

K1-JZ
Agregat chłodniczy klimatyzacji 
gab. lekarskich i techników
/ dach

Qchł= 33,5 kW
9,75

400V / 3N

Agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania układu 
klimatyzacji  K1 typu VRF
np. Fujitsu AJY108LELAH lub równorzędne

K1-JW1
do

K1-JW16

Jednostki wewnętrzne 
klimatyzacji gab. lekarskich i 
techników

Qchł-j=2,2-3,6kW
Qchł-cał=39,4kW

16x 0,02
230V / 1N

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji typu ściennego.
W zestawie każdej jedn. wewnętrznej zdalny pilot oraz 
pompka skroplin.
np. Fujitsu ASYA07, ASYA09, ASYA12 lub równorzędne

K2-JZ
Agregat chłodniczy klimatyzacji 
gab, RTG Mammograf
/ dach

Qchł=5,2kW
1,52

230V / 1N

Agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania układu 
klimatyzacji K2 typu Split Inverter
np.. Fujitsu AOYG18LFC lub równorzędne

K2-JW1
Jednostka wewnętrzna 
klimatyzacji gab, RTG 
Mammograf

Qchł-j=5,2kW zasilanie z JZ

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu ściennego.
W zestawie każdej jedn. wewnętrznej zdalny pilot oraz 
pompka skroplin.
np. Fujitsu ASYG18LFCA lub równorzędne

WENTYLACJA

KLIMATYZACJA

Opis 
parametrów

Tab.nr 3 - Zestawienie urz ądzeń bran ży sanitarnej

Ozn.
Typ urz ądzenia

/ lokalizacja
UWAGI

[kW]

GAZY MEDYCZNE



K3-JZ
Agregat chłodniczy klimatyzacji 
gab, RTG Mammograf
/ dach

Qchł=6,8kW
2,49

230V / 1N

Agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania układu 
klimatyzacji K2 typu Multi Split
np.. Fujitsu AOYG24LAT3 lub równorzędne

K3-JW1
do

K3-JW2

Jednostka wewnętrzna 
klimatyzacji gab, RTG nr 2

Qchł-j=2,5-5,0kW zasilanie z JZ

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji typu ściennego.
W zestawie każdej jedn. wewnętrznej zdalny pilot oraz 
pompka skroplin.
np. Fujitsu ASYG09LMCE, ASYG18LFCA lub równorzędne

K4-JZ
Agregat chłodniczy klimatyzacji 
gab, RTG Mammograf
/ dach

Qchł=6,8kW
2,49

230V / 1N

Agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania układu 
klimatyzacji K2 typu Multi Split
np.. Fujitsu AOYG24LAT3 lub równorzędne

K4-JW1
do

K4-JW2

Jednostka wewnętrzna 
klimatyzacji gab, RTG nr 2

Qchł-j=2,5-5,0kW zasilanie z JZ

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji typu ściennego.
W zestawie każdej jedn. wewnętrznej zdalny pilot oraz 
pompka skroplin.
np. Fujitsu ASYG09LMCE, ASYG18LFCA lub równorzędne

K5-JZ
Agregat chłodniczy klimatyzacji 
pom. serwerowni
/ dach

Qchł=5,2kW
1,52

230V / 1N

Agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania układu 
klimatyzacji K2 typu Split Inverter
np.. Fujitsu AOYG18LFC lub równorzędne

K5-JW1
Jednostka wewnętrzna pom. 
serwerowni

Qchł-j=5,2kW zasilanie z JZ

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu ściennego.
W zestawie każdej jedn. wewnętrznej zdalny pilot oraz 
pompka skroplin.
np. Fujitsu ASYG18LFCA lub równorzędne










