Specifikace rozvodů medicinálních plynů
1. Úvod
Tato dokumentace slouží pro vypracování cenové nabídky dodavatelů v rámci výběrového
řízení na dodávku a montáž rozvodů medicinálních plynů ve vybraných místnostech
Biomedicínského centra. Jedná se o potrubní rozvody (kyslík, stlačený vzduch pro dýchání, N2O a
CO2) a osazení koncových uzávěrů.
Při zpracování podkladu pro výběrové řízení bylo postupováno v souladu s ČSN EN 7396-1
Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak a normami souvisejícími.
Potrubní rozvody medicinálních plynů jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným
plynovým zařízením.
2. Navržený stav
Rozvody budou v těchto částech stavby:
SO 01
01.2.32 – 36
01.3.26
SO 02
02.1.15 vč. zázemí
02.1.39 vč. zázemí
02.1.40
02.1.41 vč. zázemí
Každý prostor, ať již operační sál, či laboratoř s rozvody, bude osazen výstupními uzavíracími
ventily pro každé médium (ventilovou krabicí). Jednotlivé operační sály včetně zázemí jsou
uzavírány společně. Alarmový systém není instalován. Ventilové krabice budou instalovány v
normální úchopové výšce. Každá ventilová krabice bude navíc opatřena vstupním místem pro
účely nouze a pro údržbu, které je specifické pro určitý plyn (těleso spoje NIST) a kontrolními
manometry. Uzavírací ventily musí být umístěny v normální úchopové výšce. Ventily musí být
zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Přístup k ventilům je zajištěn pomocí dvířek.
3. Rozvodné potrubí
Potrubní rozvody med. plynů jsou provedeny z měděného atestovaného potrubí ČSN EN
13348. Na všechny armatury musí být vystaveno osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku.
Spojování potrubí:
Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních spojů
musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem.
Potrubí medicinálních plynů je částečně vedeno v podhledech, proto musí být zajištěno jejich
odvětrání (přirozená cirkulace vzduchu). Potrubí kyslíku nesmí být vedeno chráněnými únikovými
cestami. Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno dodržet min. 100 mm.
Vzdálenost od rozvodů elektro musí být větší než 50 mm. Trasu potrubních rozvodů je nutno
koordinovat s rozvody VZT a elektro.
Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové
chráničce. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, vzdálenosti, umístění/ odpovídat
podmínkám ČSN EN 7396-1.
4. Alarmový systém
Alarmový systém není instalován.
5. Technická data
jm. distribuční tlak
zk. mech. pevnosti
zk. na těsnost

kyslík
400kPa
1000kPa
600kPa

N2O
400kPa
1000kPa
600kPa

SV
400kPa
1000kPa
600kPa

Potrubní rozvod kyslíku musí být dokonale odmaštěn, tuku prostý, musí vyhovovat
podmínkám ČSN EN 7396-1.
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Barevné označení potrubí:
kyslík
barva: bílá
N2O
modrá
stl. vzduch
bílá+černá

číslo odstínu: RAL 9010
RAL 5010
RAL 9010+9005

Značení potrubí musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-), musí být trvanlivé. Potrubí musí
být označeno názvem plynu /nebo značkou/ v blízkosti uzavíracích ventilů a dále před stěnami a
překážkami a za nimi atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti terminálních jednotek.
Značení uzavíracích ventilů - musí být trvanlivě vyznačen způsob manipulace, značení musí
zahrnovat šipky ukazující směr průtoku, název nebo značku plynu a úsek obsluhovaného potrubí.
Značení musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1.
6. Zkoušení, převzetí do užívání
Na závěr stavby musí být provedeny předepsané zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1.
C.2 kontrola před zakrytováním
C.2.1 kontrola značení podpěr potrubí
C.2.2. kontrola shody s navrženými specifikacemi
C.3 zkoušky a postupy před použitím systému
C.3.1 zkouška těsnosti a mechanické celistvosti
C.3.2 zkouška uzavíracích ventilů úseků na těsnost a uzavření a kontroly správného zónování
(rozdělení na úseky) a správné identifikace
C.3.3 zkouška propojení
C.3.4 zkouška ucpání a průtoku
C.3.5 kontrola mechanické funkce,specifičnosti pro určitý plyn a identifikace terminálních
jednotek a spojů NIST a DISS
C.3.6 zkoušky výkonnosti systému 5
C.3.7 kontroly výkonnosti systému verifikací výpočtu
C.3.8 zkouška pojistných ventilů
C.3.9 zkouška zdrojů napájení
C.3.10 zkoušky monitorovacích a alarmových systémů
C.3.11 zkouška znečištění částicemi
C.3.12 zkoušky kvality medicinálního vzduchu a vzduchu pro pohon chirurgických
nástrojů,vyráběných systémy se vzduchovými kompresory
C.3.13 zkouška kvality medicinálního vzduchu vyráběného napájecími systémy se
směšovacími jednotkami
C.3.14 zkouška kvality vzduchu obohaceného kyslíkem,vyráběného napájecími systémy s
koncentrátory kyslíku
C.3.15 plnění příslušným plynem
C.3.16 zkoušky totožnosti plynu
Zkoušky mechanické pevnosti provádět minimálně 1,2 násobkem maximálního tlaku po dobu
15ti minut.
Zkoušky těsnosti provádět maximálně 1,5 násobkem jmenovitého distribučního tlaku po dobu
od 2 hod. do 24 hod, 500 kPa u podtlakového potrubí po dobu od 2 hod. do 24 hod.
Zkoušky provádět pneumaticky čistým suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.
Těsnost potrubních rozvodů pro stlačené plyny:
Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicinálních plynů se musí měřit s odpojeným
napájecím systémem.
Potrubní rozvody medicinálních plynů jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb., vyhrazeným
plynovým zařízením. Předání rozvodů musí být montážní organizací provedeno protokolárně
revizním technikem. Zařízení se uvede do provozu po provedení všech zkoušek dle ČSN EN 7396-1 a
provedení výchozí revize.
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Montážní práce a úpravy rozvodů medicinálních plynů mohou provádět pouze organizace s
oprávněním ITI vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných vyhlášek a to k montáži a
opravám vyhrazených plynových zařízení, plyny pro zdravotnické účely. Důkaz poskytuje vybraný
dodavatel.
Dodavatel rozvodů zajistí označení potrubních rozvodů a uzavíracích ventilů umístěných na
rozvodech dle ČSN EN 7396-1 včetně označení dvířek zajišťujících přístup k ventilům. Před uvedením
rozvodů do provozu zajistí dodavatel jejich čistotu a doloží příslušnými protokoly.
Při montáži je nutno dbát bezpečnostních předpisů platných na stavbě, se kterými je investor
povinen seznámit montéry před zahájením montáže.
O všech bezpečnostních předpisech, údržbě a manipulaci s rozvody bude obsluhující
personál seznámen a řádně poučen odpovědným pracovníkem při předávání rozvodů do
provozu.
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