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1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalację  c.o.,  instalację  wod-kan. oraz wentylację  dla potrzeb
pomieszczenia sprężarkowni w projekcie modernizacji sprężonego powietrza medycznie czystego w szpitalu
w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 6.

2. Podstawa opracowania
− podkłady architektoniczne
− koordynacja międzybranżowa
− obowiązujące przepisy i normy

3. Rozwiązania projektowe
3.1 Instalacja c.o.

W chwili obecnej instalacja c.o. znajdująca się w budynku w którym znajduje się pomieszczenie adaptowane
na  sprężerkownię  iest  nieużytkowana.  Przez  sąsiednie  pomieszczenie  przebiegają  rury  instalacji  c.o.
wykonane z rur czarnych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej istniejąca instalacja
c.o.  nadaje  się  do  dalszego wykorzystania.  W trakcie  adaptacji  pomieszczenia  należy  podjąć  działania
powodujące ponowne skierowanie czynnika grzewczego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniu projektowanej sprężarkowni zainstalować plytowe grzejnik stalowy. Grzejniki wyposażyć
w zawory termostatyczne. Na gałązkach powrotnych zainstalować zawory odcinające grzejnikowe. Zawory
termostatyczne wyposażyć w głowicę termostatyczną.
Przewiduje  się,  że  projektowane  odcinki  instalacji  c.o.  zostaną  wykonane  z  rur  stalowych  fabrycznie
zabezpieczonych  antykorozyjnie,  łączonych  przez  zaprasowywanie  w  systemie  „Press”  przy  użyciu
systemowego uszczelnienia typu O-ring (EDPM). Odporność zestawu na ciśnienie do 16 bar. 
Grzejniki  oraz najwyższe punkty montowanej  instalacji  c.o.  wyposażyć  w automatyczne odpowietrzniki
DN15.
Instalację mocować do ścian bądź stropu przy pomocy obejm z kołkiem rozporowym. Maksymalny rozstaw
podpór – 2,0 m
Po wykonaniu całość instalacji należy dwukrotnie przepłukać, a następnie poddać próbie szczelności „na
zimno” przy ciśnieniu 0,6 MPa. Po pozytywnym wyniku próby szczelności „na zimno” przystąpić do badań
instalacji „na gorąco”. W tym celu należy przeprowadzić próbny rozruch instalacji na okres 72 godzin przy
maksymalnych parametrach czynnika grzewczego. 
Podczas trwania próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń i uszczelnień. Wynik próby można
uznać  za pozytywny jeżeli  instalacja  nie  wykazuje przecieków, a  po ochłodzeniu instalacji  nie zostaną
stwierdzone żadne uszkodzenia i trwałe odkształcenia.
Po pozytywnym wyniku próby szczelności przewody instalacji c.o. zaizolować termicznie. Izolację wykonać
z kształtek i otulin izolacyjnych ( λ = 0,035 W/(m* K) ).otulinami o grubości 20 mm.

3.2 Instalacja wodociągowa
Projektowaną instalację wodociągową nleży włączyć do istniejącej instalacji wody zimnej znajdującej się w
pomieszczeniach  przylegających  do  adaptowanej  sprężarkowni.  Projektowaną  instalację  wodociągową
należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie w systemie „Press” przy
użyciu  systemowego uszczelnienia  typu  O-ring (EDPM)  dopuszczonego do  instalacji  wody użytkowej.
Przewody prowadzić  pod  stropem.  Na projektowanym przewodzie  w rejonie włączenia do istniejącego
przewodu należy zainstalować zawór odcinający ze spustem.
Instalację wodociągową po wykonaniu poddać próbie szczelności.
Do badania należy używać manometru tarczowego o zakresie większym o 50 % od ciśnienia próbnego i
działce  elementarnej  0,1  bar.  Manometr  powinien  być  zamontowany  w  najniższym punkcie  instalacji.
Temperatura otoczenia badanej instalacji nie powinna ulegać zmianie.
Ciśnienie próbne: 10 bar
czas trwania próby: 2 h
dopuszczalny spadek ciśnienia: 0,2 bar
warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków
Po  pozytywnym  wyniku  próby  szczelności  przewody  instalacji  wodociągowej  prowadzony  wewnątrz
budynku  zaizolować  termicznie.  Izolację  wykonać  z  kształtek  i  otulin  izolacyjnych  posiadających
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( λ = 0,035 W/(m* K) ).otulinami o grubości 13
mm.
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3.3 Instalacja kanalizacyjna
Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku wykonać  z PVC bądź  PP. Grubości  ścianek przewodów do
kanalizacji wewnętrznej  powinny spełniać  normę  PN-EN 1329 Instalację  kanalizacji  wykonać  zgodnie z
wymogami  zawartymi  w PN-EN 12056-1:2002,  PN-EN 12056-5:2002 oraz “Wytycznymi  Wykonania I
Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Przewody kanalizacji podposadzkowej wykonać na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Nad przewodami
wykonać  obsypkę  piaskową  o  grubości  20cm  nad  wierzch  przewodu.  obsypkę  i  podsypkę  zagęścić.
Projektowaną instalację kanalizacyjną podposadzkową prowadzić ze spadkiem 1,5%.
Projektowaną  instalację  kanalizacyjną  włączyć  do  istniejącej  podposadzkowej  instalacji  kanalizacyjnej
znajdującej się w budynku.

3.4. Sposób realizacji wentylacji
Dla potrzeb chłodzenia sprężarek przewiduje się wentylację grawitacyjną. 
Przewiduje  się,  że  kanały  wentylacyjne  zostaną  podłączone  do  króćców wyrzutowych  projektowanych
sprężarek.
Na przewodach wyrzutowych z każdej sprężarki zaprojektowano trójniki z zainstalowanymi przepustnicami.
Przepustnice mają  za zadanie umożliwi ć  recyrkulację powietrza w okresie zimowym. Przepustnice będą
regulowane ręcznie w zależności od pory roku.

3.4.1 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne wykonać  z przewodów z blachy ocynkowanej  o przekroju prostokątnym.Celem
zachowania szczelności na połączeniach przewodów stosować systemowe uszczelki. Instalacje wentylacyjne
należy wykonać w średniej klasie szczelności C. Przewody prowadzić pod stropem. Przewody wentylacyjne
mocować  do  konstrukcji  budowlanej  za  pomocą  typowych  podwieszeń  i  podpór  wykonanych  z
płaskowników  i  kątowników.  Podpory  w  miejscu  styku  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinny  być
zabezpieczone  podkładkami  amortyzującymi.  Zamocowane  przewody  nie  mogą  dotykać  ścian.  Należy
zachować odległość między przewodami co najmniej 100 mm, aby umożliwi ć odkręcenie śrub ewentualnych
kołnierzy. Odstęp pomiędzy podwieszeniami powinien wynosić 2 – 3m. Podpory nie powinny znajdować się
w miejscach połączeń przewodów.
Zużyte  powietrze  będzie  wyrzucane  na  zewnątrz  przez  wyrzutnie  dachowe  –  kolana  ścięte.  Elementy
wyrzutni zabezpieczyć siatką zabezpieczającą przed dostępem ptaków i owadów.
Do połączenia przewodów wentylacyjnych ze sprężarkami należy użyć połączeń elastycznych.

3.4.2. Izolacja termiczna
Przewody prowadzone ponad powierzchnią dachu zaizolować  okładziną izolacyjną z wełny mineralnej o
sumarycznej grubości min. 80mm pod folią AL (wsp. przewodzenia ciepła nie większy niż 0,035W/mK).
Odcinek prowadzony na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć blachą aluminiową o grubości 0,6mm.
Sumaryczna grubość musi być wynikiem ułożenia min. 2 warstw izolacji, tak aby połączenia jednej warstwy
mijały się z połączeniami warstwy następnej.

3.5 Wytyczne branżowe
3.5.1 Branża budowlana

Okno zewnętrzne o wymiarach 117cm x 175cm zdemontować. Miejsce po oknie wyposażyć w trzy ręczne
przepustnice umożliwiające regulację napływającego powietrza zewnętrznego.

4. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z:

- "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom2,
- wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

Opracował: A. Szczepański
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Szczecin 31.10.2022

Na podstawie  art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. z późniejszymi

zmianami oświadczamy, że:

Projekt  wewnętrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb

 sprężarkowni na terenie Nowego Szpitala w Świebodzinie

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                     Projektant: mgr inż. Artur Szczepański up. nr 75/Sz/2000

Sprawdzający: mgr inż.Dorota Krych upr. nr 67/Sz/89

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

Wywiewny system:W1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow.całk.

[m2] [m2]
1 3 Prostokątny króciec elastyczny a=400;  b=400;  l=200
2 3 Redukcja symetryczna a=500;  b=500;  c=400;  d=400;  l=250 0.51 1.53
3 3 Trójnik prostokątny prosty a=500;  b=500;  d=500;  h=400;

e=130;  f=150;  r=100;  l=700 1.63 4.90
4 3 Przepustnica prostokątna ręczna a=500; b=500; l=200;
5 3 Przewód prostokątny a=500; b=500; l=982; 1.96 5.89
6 3 Kolano ścięte - wyrzutnia A=500; B=500; M=350; D=500;

E=50; F=50; G=90; RW=100; 2.43 7.30
7 3 Przepustnica prostokątna ręczna a=500; b=400; l=200;
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