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I.  CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwiec 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
( Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 739).
1.2. Projekt architektury i technologii
1.3. Uzgodnienia z uŜytkownikiem
1.4. Uzgodnienia międzybranŜowe
1.5. Dyrektywa 93/42/EWG i normy zharmonizowane dla systemu rurociągów gazów medycznych.

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji w zakresie systemu rurociągów gazów medycznych są tymczasowe źródła zasilania
dwutlenku węgla i podtlenku azotu, sieć zewnętrzna i uzupełnienie rurociągów tranzytowych gazów
medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w  Warszawie przy
ul. Madalińskiego 25.
Do obliczeń źródeł przyjęto, Ŝe docelowo w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie będzie:  6 sal
operacyjnych, 8 sal zabiegowych, 21 ł. IOM +POP oraz do ok. 195 ł. normalnej opieki

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera Projekt Wykonawczy:
- instalacji wewnętrznych uzupełnienie rurociągów gazów medycznych tj. podtlenku azotu, dwutlenku węgla
- tymczasowej stacji rozpręŜania podtlenku azotu
- tymczasowej stacji rozpręŜania dwutlenku węgla
- sieci zewnętrznej podtlenku azotu i dwutlenku węgla
- sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania gazów medycznych

4. Rurociągi gazów medycznych

RUROCIĄGI
Na rurociągi instalacji gazów medycznych naleŜy stosować rury miedziane, bez szwu, ciągnione spełniające
wymagania normy PN-EN 13348:2009„Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów
medycznych lub próŜni”. Do wyrobu takich rur stosuje się wyłącznie miedź beztlenową o zawartości miedzi
minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek
miedzi oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub CWO24A.
Rurociągi w źródłach i uzupełnienie instalacji tranzytowych na poziomie piwnic prowadzić nad tynkiem.

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie
moŜe być mniejsza niŜ 5 cm. Dopuszczalne jest krzyŜowanie się przewodów z instalacją elektryczną. W tych
miejscach naleŜy zachować minimalny prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV.

Odległość rurociągów gazów medycznych od  rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie moŜe być
mniejsza niŜ 25 cm. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemoŜliwienia ich
ugięcia lub odkształcenia.
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  Odstępy pomiędzy podporami rurociągów miedzianych

Średnica zewnętrzna
(mm)

Odstępy maksymalne
(m)

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

Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być odizolowane od
rurociągów.
Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany moŜliwie jak najbliŜej miejsca, w
którym rurociąg wchodzi do budynku. Nie powinno się wykorzystywać rurociągów do uziemiania
wyposaŜenia elektrycznego..

ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW
Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN13348:2009 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych
lub próŜni”.

ZŁĄCZKI, KSZTAŁTKI
Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach mniejszych niŜ 22x1 mm poprzez zastosowanie roztłaczania
końcówek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trójników, a łuki wykonać przez gięcie. Dopuszcza się
łączenie rurociągów przez zastosowanie typowych złączek (prostych i kolanek) w przypadkach technicznie i
ekonomicznie uzasadnionych. NaleŜy dąŜyć do łączenia rur poprzez zastosowanie roztłaczania końcówek rur
(kielichowanie stalowym trzpieniem), a łuki wykonywać przez gięcie dla jak największych średnic.

ZAWORY
Jako zawory odcinające dla instalacji podtlenku azotu, dwutlenku węgla naleŜy stosować zawory kulowe
przelotowe, model nakrętno-nakrętny, średnica nominalna wg średnic rur, ciśnienie nominalne 2,5 MPa.
Korpus zaworu mosięŜny MO 58 niklowany, kula mosięŜna MO 58

CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH
Instalacje dwutlenku węgla, podtlenku azotu 0,50 MPa

PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ
Próba wytrzymałości mechanicznej powinna być przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem.
Podczas przeprowadzania prób naleŜy stosować poniŜsze wartości ciśnień:
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa

PRÓBY SZCZELNOŚCI
Próba szczelności po zakończeniu montaŜu.
Rurociągi powinny być całkowicie zmontowane i przymocowane do ściany. złącza przygotowane pod czujniki
ciśnienia i zawory nadmiarowe powinny być zaślepione.
Podczas przeprowadzania prób naleŜy stosować poniŜsze wartości ciśnień:
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa

Próba szczelności po zakończeniu montaŜu, a przed eksploatacją instalacji.
Przed przeprowadzeniem tej próby naleŜy zamontować wszystkie, zawory nadmiarowe i czujniki ciśnienia
Podczas przeprowadzania prób naleŜy stosować poniŜsze wartości ciśnień:
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5MPa 0,50 MPa
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WYMAGANIA PODSTAWOWE
Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem
Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1416 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów
Medycznych do róŜnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym.
W związku z powyŜszym zespoły takie jak:
- tablice redukcyjne
- panele redukcyjne
- baterie butlowe
muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta, być oznaczone znakiem CE z numerem
jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.

5. Tymczasowa stacja rozpręŜania podtlenku azotu

Stację rozpręŜania podtlenku azotu zlokalizowano w tymczasowym budynku tlenowni. Jako źródło zasilania
instalacji podtlenku azotu zaprojektowano stację rozpręŜania składającą się z dwu baterii po 3 butle (kaŜda o
pojemności 40 l), jednostopniowej automatycznej tablicy redukcyjnej CENT 17A z reduktorami o wydajności
min. 24 Nm3/h.
Awaryjne zasilanie stanowi bateria 3 butlowa z I stopniem redukcji  tj tablicą awaryjną CENT 17D. Tablice
CENT 17A i CENT 17D podłączono do reduktorów II stopnia o wydajności  min. 24 Nm3/h,
w których nastąpi ostateczne ustalenie ciśnienia zasilającego instalację o wartości 0,5 MPa.
W stacji rozpręŜania podtlenku azotu po wyczerpaniu się podtlenku azotu z jednej baterii  nastąpi
automatyczne przełączenie tablicy redukcyjnej na zasilanie z drugiej baterii.
Układ technologiczny oraz schematy tablic redukcyjnych pokazano na rys. nr 4/10

Do sygnalizatorów stanu źródeł zasilania SA-SSZZ zostaną podane sygnały zał./wył.:
z tablicy redukcyjnej I stopnia CENT 17A:
- lewa bateria pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
- prawa bateria pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
z tablicy awaryjnej redukcyjnej I stopniem  CENT 17D.
- bateria awaryjna pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
z zaworu eksploatacyjnego VSP –VALV 03V
 - ciśnienie zredukowane za wysokie (powyŜej 0,6 MPa)
- ciśnienie zredukowane za niskie (poniŜej 0,4 MPa)

Przy zamówieniu Tablicy Redukcyjnej dla podtlenku azotu naleŜy podać następujące dane:
- Wydajność  min. 24 m3/h
- Ciśnienie wlotowe 0 do 20 MPa
- Ciśnienie wylotowe 0 do 1,0 MPa
- Działanie automatyczne
Powinna posiadać układ sygnalizacji optyczno-akustycznej w zakresie
- Sygnał informacyjny - ciśnienie wlotowe z tablicy w normie
- Sygnały ostrzegawcze - lewa bateria pusta
- prawa bateria pusta

Sygnały alarmowe - brak zasilania układu sygnalizacji
- wzrost ciśnienia wylotowego z tablicy powyŜej 20% ciśnienia pracy
- spadku ciśnienia wylotowego z tablicy poniŜej 20% ciśnienia pracy
Powinna posiadać przyłącze do przekazywania sygnałów do Centralnej Dyspozytorni
Zasilanie elektryczne - 230VAC
Wytyczne dla branŜ podano na rys. nr 5/10
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Uwaga:
Dokonanie nastaw układu sygnalizacji oraz rozruch stacji naleŜy zlecić dostawcy urządzeń to jest:
ASMEDICA Sp. z o.o przedstawiciel DZ MEDICALE
20-701 LUBLIN ul. Nałęczowska 30
fax. 081 527 78 25 tel. 0696 865 566
W/w urządzenia i producent zostały przyjęte przykładowo i moŜna je zastąpić równowaŜnymi.

6. Tymczasowa stacja rozpręŜania dwutlenku węgla

Stację rozpręŜania dwutlenku węgla zlokalizowano w tymczasowym budynku tlenowni. Jako źródło zasilania
instalacji dwutlenku węgla zaprojektowano stację rozpręŜania składającą się z dwu baterii po 2 butle (kaŜda o
pojemności 40 l), jednostopniowej automatycznej tablicy redukcyjnej CENT 18A z reduktorami o wydajności
min. 24 Nm3/h.
Awaryjne zasilanie stanowi bateria 2 butlowa z I stopniem redukcji  tj tablicą awaryjną CENT 18D. Tablice
CENT 18A i CENT 18D podłączono do reduktorów II stopnia o wydajności  min. 24 Nm3/h,
w których nastąpi ostateczne ustalenie ciśnienia zasilającego instalację o wartości 0,5 MPa.
W stacji rozpręŜania dwutlenku węgla po wyczerpaniu się dwutlenku węgla z jednej baterii  nastąpi
automatyczne przełączenie tablicy redukcyjnej na zasilanie z drugiej baterii.
Układ technologiczny oraz schematy tablic redukcyjnych pokazano na rys. 4/10.

Do sygnalizatorów stanu źródeł zasilania SA-SSZZ zostaną podane sygnały zał./wył.:
z tablicy redukcyjnej I stopnia CENT 18A:
- lewa bateria pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
- prawa bateria pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
z tablicy awaryjnej redukcyjnej I stopniem  CENT 18D.
- bateria awaryjna pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
z zaworu eksploatacyjnego VSP –VALV 05V
 - ciśnienie zredukowane za wysokie (powyŜej 0,6 MPa)
ciśnienie zredukowane za niskie (poniŜej 0,4 MPa)
Przy zamówieniu Tablicy Redukcyjnej dla dwutlenku węgla naleŜy podać następujące dane:
- Wydajność  min. 24 m3/h
- Ciśnienie wlotowe 0 do 20 MPa
- Ciśnienie wylotowe 0 do 1,0 MPa
- Działanie automatyczne
Powinna posiadać układ sygnalizacji optyczno-akustycznej w zakresie
- Sygnał informacyjny - ciśnienie wlotowe z tablicy w normie
- Sygnały ostrzegawcze - lewa bateria pusta

- prawa bateria pusta
Sygnały alarmowe - brak zasilania układu sygnalizacji
- wzrost ciśnienia wylotowego z tablicy powyŜej 20% ciśnienia pracy
- spadku ciśnienia wylotowego z tablicy poniŜej 20% ciśnienia pracy
Powinna posiadać przyłącze do przekazywania sygnałów do Centralnej Dyspozytorni
zasilania
Zasilanie elektryczne - 230VAC
Wytyczne dla branŜ podano na rys. nr 5/10
Uwaga:
Dokonanie nastaw układu sygnalizacji oraz rozruch stacji naleŜy zlecić dostawcy urządzeń to jest:
ASMEDICA Sp. z o.o przedstawiciel DZ MEDICALE
20-701 LUBLIN ul. Nałęczowska 30
fax. 081 527 78 25 tel. 0696 865 566

W/w urządzenia i producent zostały przyjęte przykładowo i moŜna je zastąpić równowaŜnymi.
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7. Sygnalizacja alarmowa stanu źródeł zasilania gazów medycznych

7.1. Sygnalizacja alarmowa stanu źródeł zasilania gazów medycznych
Sygnalizatory stanu źródeł zostały zlokalizowane przy juŜ istniejącym w budynku A1 na wysokim parterze w
pomieszczeniu portierni oraz dodatkowo wszystkie sygnały zostaną powtórzone na sygnalizatorach
zlokalizowanych w pomieszczeniu BMS w budynku A2. Do sygnalizatorów stanu źródeł zasilania SA-SSZZ
zostaną podane sygnały zał./wył. z:
Stacji rozpręŜania podtlenku azotu:
a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
c) niskie ciśnienie  - spadek ciśnienia poniŜej 0,4 MPa
d) wysokie ciśnienie - wzrost ciśnienie powyŜej 0,6 MPa
e) rezerwa z czujnika wysokiego ciśnienia - spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
Stacji rozpręŜania dwutlenku węgla:
a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
c) niskie ciśnienie  - spadek ciśnienia poniŜej 0,4 MPa
d) wysokie ciśnienie - wzrost ciśnienie powyŜej 0,6 MPa
e) rezerwa z czujnika wysokiego ciśnienia - spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
Stacji spręŜarek powietrza medycznego
a) awaria spręŜarki z układu automatyki AirMaster 3S Plus
b) powietrze medyczne z PE1(S-10)  -   spadek ciśnienia poniŜej  0,4 MPa
c) powietrze medyczne z PE2(S-10)  -   spadek ciśnienia poniŜej  0,6 MPa
d) powietrze medyczne z PE3(S-10)  -   spadek ciśnienia poniŜej  0,65 MPa
e) powietrze medyczne z PE4(S-10)  -   spadek ciśnienia poniŜej  0,95 MPa
Stacji pomp próŜni medycznej
a) awaria pomp z  panelu sterowania stacją pomp próŜni
b) z czujnika podciśnienia CzV(S-10V) -  powyŜej - 0,04 MPa (0,06 MPa  abs.)
Tymczasowej tlenowni
- rezerwowej stacji rozpręŜania tlenu
     a) tablicy redukcyjnej jednostopniowa:
     - lewa bateria pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
     - prawa bateria pusta – spadek ciśnienia poniŜej 1,5 MPa
     b) czujnik ciśnienia po kontenerach tlenu ciekłego
      - ciśnienie w zbiorniku tlenu ciekłego (poniŜej 1,0 MPa)
- z węzła redukcyjnego w Budynku Głównym
    - ciśnienie zredukowane tlenu za wysokie (powyŜej 0,6 MPa)
    - ciśnienie zredukowane tlenu za niskie (poniŜej 0,4 MPa)

7.2. Zewnętrzna linia kablowa sygnalizacji alarmowej
Do wykonania zewnętrznej  linii kablowej naleŜy uŜyć przewodu YKSYFty 14x1,5 mm2.
Linie kablowe naleŜy wykonać układając wzdłuŜ istniejącej trasy kablowej sygnalizacji tlenu, w odległości
minimum 0,5 m  od rurociągów gazów medycznych .
Na zewnątrz budynków kabel naleŜy układać zgodnie z normą PN-E-05125 – Elektroenergetyczne i
Sygnalizacyjne Linie Kablowe.
Przewód YKSYFty 14x1,5mm2 sygnalizacji alarmowej gazów medycznych naleŜy układać na warstwie piasku
o grubości 0,1 m i przysypać warstwą piasku tej samej grubości. Następnie zasypać warstwą ziemi grubości
0,25 m i zagęścić . Na warstwie ziemi  na całej  długości ułoŜyć folią w kolorze niebieskim grubości  co
najmniej 0,5 mm i szerokości 0,2 m. W dalszej kolejności rów kablowy zasypać dwoma warstwami ziemi ,
oddzielnie zagęszczanymi. Pod drogami kabel prowadzić w rurze ochronnej stalowej.
Kabel układać linią falistą. W miejscu przejścia przez drogę, oraz na skrzyŜowaniach z instalacjami
podziemnymi zastosować rury ochronne.
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8. Sieć zewnętrzna podtlenku azotu i dwutlenku węgla

Rurociągi sieci zewnętrznej podtlenku azotu i dwutlenku węgla naleŜy ułoŜyć wzdłuŜ sieci tlenu pomiędzy
tymczasową tlenownią, a Budynkiem Głównym szpitala. Równolegle do sieci naleŜy ułoŜyć kabel instalacji
sygnalizacji alarmowej. WzdłuŜ rurociągów gazów medycznych w odległości 0,5 m naleŜy ułoŜyć przewód do
sygnalizacji alarmowej stanu źródeł. Projektowaną trasę sieci zewnętrznej pokazano na rys. nr 1/10. Rurociągi
gazów medycznych naleŜy  prowadzić w rurze osłonowej zgodnie z rys. nr 9/10.

9. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje gazów medycznych naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- PN-EN ISO 7396-1Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - część 1
PoniŜej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazów medycznych.
Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN ISO 7396-1
Wzory formularzy zgodne z PN-EN ISO 7396-1 w załączniku „D”

9.1 Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszą być oznaczone w sposób czytelny i
trwały. RównieŜ rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszo-
nymi powinny być oznakowane barwnie. Kierunek przepływu gazu medycznego winien być oznaczony
strzałką wzdłuŜ osi rurociągów. Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie zaworów odcinających,
rozgałęzień przed i za przegrodami (ścianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dłuŜszych niŜ 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociągów naleŜy przyjąć oznakowanie barwne
w oparciu o PN-EN 1089 z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem.
- tlen - biała
- podtlenek azotu          - niebieska
- dwutlenek węgla - szary
- spręŜone powietrze - biało-czarna
- próŜnia  - Ŝółta
- pozostałe gazy - wg oznaczeń „neutralnych”

W przypadku gdy na obiekcie istnieją jakiekolwiek oznaczenia rurociągów (róŜne od przyjętych
w PN-EN 1089), naleŜy zastosować nowe oznaczenia „neutralne”. Na czarnym tle białe napisy
z nazwą gazu.

Wzory naklejek identyfikacyjnych rurociągów pokazano na załączniku nr 1.
Wszystkie zawory i piony muszą być oznakowane jak niŜej:
- nazwa lub symbol gazu
- ponadto strefa , obszar, odcinek przynaleŜny do danego zaworu. Oznakowanie to musi być umocowane do
zaworu lub do skrzynki.

9.2. Wykaz prób jakie naleŜy wykonać przed oddaniem instalacji do eksploatacji

9.2.1. Próby po zakończeniu montaŜu instalacji rurociągowych i wyposaŜeniu ich co najmniej we wszystkie
korpusy punktów poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno się wykonać następujące próby i czynności kontrolne :

a) próba wytrzymałości mechanicznej
b) próba szczelności
c) kontrola oznakowania i wsporników rurociągowych
d) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają wymagania

techniczne określone w projekcie
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9.2.2.Próby i procedury po całkowitym zakończeniu montaŜu, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
Powinno się przeprowadzić następujące próby i procedury :

a) próba szczelności
b) próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamknięcia i ich identyfikacji
c) próba działania zaworów nadmiarowych ciśnieniowych
d) próby funkcjonalne wszystkich źródeł zasilania
e) próby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych

9.3. Dokumenty jakie powinien dostarczyć wykonawca

9.3.1. Instrukcja obsługi
Wykonawca powinien dostarczyć uŜytkownikowi instrukcję obsługi kompletnej instalacji gazów medycznych
z sygnalizacją alarmową

9.3.2. Harmonogram czynności konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczyć właścicielowi informacje co do zalecanych czynności konserwacyjnych
i ich częstości oraz wykaz zalecanych części zapasowych.

9.3.3. Dokumentacja powykonawcza

9.3.3.1 Podczas montaŜu naleŜy sporządzać oddzielny komplet rysunków powykonawczych. Rysunki te
powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i średnice instalacji rurociągowych. Komplet ten powinien być
aktualizowany w miarę wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, które pozwolą
zlokalizować rurociągi ukryte.

9.3.3.2. Komplet rysunków powykonawczych powinien zostać przekazany uŜytkownikowi jako komplet
oznaczony „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem włączenia jej jako części trwałej dokumentacji
instalacji rurociągowej.

UWAGA : Jeśli instalacja rurociągowa została zmieniona juŜ po przekazaniu rysunków uŜytkownikowi,
wówczas dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaktualizowana.

9.3.4. Schematy elektryczne.
Wykonawca powinien dostarczyć uŜytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

9.4. Dokument odbioru
Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierająca musi
potwierdzić na odpowiednich formularzach (Załączniki J) wyniki przeprowadzonych prób, oraz stwierdzić, Ŝe
wszystkie wymagania zostały spełnione.

10. Wytyczne dla branŜ

10.1. Wytyczne zabezpieczenia p. poŜarowego
Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75 paragraf 209, ust. 3
pomieszczenia stacji spręŜarek, pomp próŜni itp. w budynku szpitalnym oraz inne obiekty tego typu
wolnostojące określa się jako PM t. j. przemysłowo magazynowe. Gęstość obciąŜenia ogniowego < 500
MJ/m2.Odporność ogniowa drzwi samozamykających EI 30, stropów i ścian EI 60.
Na podstawie zarządzenia MSWiA  z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie  ochrony
przeciwpoŜarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów dotyczący  wyposaŜenia w podręczny
sprzęt przeciwpoŜarowy ustala się, Ŝe w stacji podtlenku azotu i dwutlenku węgla powinny znajdować się:
- gaśnica CO2 5 kg 1 szt.
- koc gaśniczy                   1 szt.
Średnie uŜytkowe obciąŜenie ogniowe Qd = 0 ze względu na brak materiałów palnych.
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Przy przechodzeniu instalacji gazów medycznych przez oddzielenia przeciwpoŜarowe (ściany stropy) otwory
naleŜy uszczelnić atestowanymi materiałami uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych
oddzieleń.

10.2. Źródła, rurociągi instalacji gazów medycznych powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie
powinno się wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposaŜenia elektrycznego.

11. Uwaga doradcza

W razie pytań prosimy o kontakt:
Telefon/ fax 012 637 25 03,  012 637 25 87
E-mail: rysunki@gazmed.krakow.pl.

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwiązania techniczne zostały
wykonane w oparciu o wskazane w treści, wybrane urządzenia i materiały spełniające określone
parametry techniczne i jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych urządzeń lub materiałów,
wyłącznie o parametrach technicznych i jakościowych równowaŜnych z przyjętymi w niniejszym
opracowaniu. Zastosowanie urządzeń lub materiałów zamiennych wymaga potwierdzenia przez
wykonawcę równowaŜności wyŜej określonych parametrów oraz akceptacji projektanta.
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Kraków lipiec 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, Ŝe Projekt Wykonawczy dla Szpital Specjalistycznego im. Świętej Rodziny
przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie tj. – Projekt Wykonawczy tymczasowych stacji rozpręŜania
podtlenku azotu  i dwutlenku węgla z sygnalizacją alarmową sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma
słuŜyć (art. 20 ust.4 Ustawy – Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami).
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nr uprawnień BPP 308/81 nr uprawnień 97/Tg/76

mgr inŜ. Jadwiga Kowalska Kołodziej Stanisław Dudziak   
nr uprawnień UAN – 275/88 nr uprawnień UAN – 102/87


