КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕЊЕ

Машинске инсталације
Постојећи третирани простор је подељен на три независна система централне
вентилације и климатизације који нису у функцији. Највећу површину приближно 940m²
заузима простор дијагностике. Друге две финкционалне целине су мањих површина и то
биохемијска лабораторија од око 170m², као и трансфузија од приближно 170m². Укупан
третирани простор у подруму Универзитетске дечије клинике износи 1280m². Намена
просторија постојећег третираног простора са не мења, тако да пројектант може задржати
принцип три независна система централне климатизације и вентилације. Приликом израде
пројектне документације проверити димензије свих просторија као и њихову намену како
би правилно и што прецизније димензионисали системе централне вентилације и
климатизације.
У спуштеном плафону се налази каналски развод повезан са елементима за
дистрибуцију ваздуха (решеткама и анемостатима) и против-пожарним клапнама. Овим
системима централне вентилације и климатизације недостаје опрема са пратећим електро
напајањем и аутоматиком. Одређен број просторија има систем локалне климатизације
изведен сплит системима без довода свежег ваздуха. Такође изведена су и два система
локалне вентилације које треба демонтирати и у тим просторијама обезбедити угодну
климу повезивањем на систем централне вентилације. Планирати демонтажу и дефектажу
свих постојећих елемента система у спуштеном плафону. Решетке, анемостате као и
одређену количину ваздушних канала задовољавајућег квалитета претходно очишћене и
дезинфиковане искористити у монтажи. Решетке и анемостате у потпуности поновo
искористити тако да пре израде пројектне документације пројектант има тачан увид у
количине и димензије дистрибутивних елемената на објекту. У спуштеном плафону се
поред елемената система вентилације налазе и цеви топле воде, цеви санитарне воде, цеви
за одвод кондензата локалних климатизера као и елементи других инсталација.
Дефинисати намену свих инсталација и пажљиво демонтирати оне које неће имати
никакву функцију после реконструкције објекта.
Потребно је извршити реконструкцију централног система вентилације и
климатизације на такав начин да се у свакој просторији, у зависности од намене
просторије, обезбеди потребна измена ваздуха и угодна клима како у зимским тако и у
летњим условима. Димензионисати опрему за климатизацију и вентилацију на основу
потребне количине ваздуха као и топлотног оптерећења третираних просторија лети,
односно догревања ваздуха до одређене температуре зими. Комплетан развод ваздушних
канала извести у спуштеном плафону од поцинкованог лима дебљине одређене у
зависности од димензија канала. Ваздушне канале који служе за дистрибуцију и
убацивање третираног ваздуха у просторије изолирати термичком изолацијом са парном
браном одговарајуће дебљине. Прикључке дистрибутивних елемената повезати са
каналима флексибилном везом одговарајућух димензија ради лакшег уклапања решетки и
анемостати са спуштеним плафоном. Флексибилне везе које се користе за убацивање
ваздуха морају бити изоловане. Приликом пројектовања правилно димензионисати систем
дистрибуције ваздуха и предвидети ручне регулаторе протока ваздуха на потребним
гранама и деоницама ради лакше регулације система. Услови које треба да се обезбеде у
просторијама поред довода свежег ваздуха и чистоће ваздуха зависе од намене просторије.
У већем делу третираног простора објекта су стандардни услови за угодну климу и то
зими температура од 20 или 22˚С а лети од 26˚С. Услови у делу третираног простора који

називамо трансфузија се због намене тих просторија незнатно разликују тако да се мора
обезбедити температура ваздуха у току целе године између 22 и 24˚С. У објекту на истом
нивоу у подруму се налазе просторије које су у служби техничке функционалности
објекта попут главне топлотне подстанице Универзитетске дечије клинике (УДК) и
пратећих машинских просторија. Подстаница је у функцији и користи се за дистрибуцију
потрошне санитарне воде, за грејање објекта и друге технолошке процесе. Потребну
топлотну енергију за системе централне вентилације и климатизације у виду топле воде
добијамо из ове подстанице. Хлађење ваздуха извести преко измењивача топлоте у
опреми за дистрибуцију ваздуха по принципу директне експанзије. Усис свежег ваздуха се
обезбеђује на местима још раније предвиђеним за ту функцију. Већи део свежег ваздуха се
обезбеђује у делу изнад машинске сале. Отпадни ваздух из санитарних просторија као и из
просторија потенцијалних загађивача се системом развода канала одводи на кров. Простор
где ће бити смештени вентилатори је одмах уз топлотну подстаницу УДК у чијој близини
се налази вентилациони шахт који води до крова објекта. Проверити вертикале ваздушних
канала и искористити исте за извлачење отпадног ваздуха кроз објекат на кров.
Предвидети и извршити све пратеће грађевинске радове радове на евентуалном пробијању
отвора и обради истих.
Дијагностика - Простор дијагностике заузима већи део третираног простора у
овом пројекту. Димензионисати клима комору за систем К1 централне вентилације и
климатизације овог простора и сместити је у већу машинску салу поред биохемијске
лабораторије. Предвидети мешачку секцију на клима комори са количином свежег ваздуха
од око 40%, филтерску секцију са филтером класе EU4 после мешачке секције и
филтерску секцију са филтером класе ЕU7 пре иструјне секције. Цеви за довод топле воде
из топлотне подстанице УДК за грејач клима коморе су доведене у машинску салу.
Димензионисати топловодни грајеч, пумпу и потребну запорну и регулациону арматуру за
грејач клима коморе. Обавезно предвидети електромоторни трокраки вентил за регулацију
температуре воде грејача. Хладњак клима коморе димензионисати да ради на принципу
директне експанзије. Кондензаторско компресорску јединицу поставити на отвореном
простору изнад машинске сале предходно дефинисаном тачном месту у договору са
инвеститором. Предвидети секцију пригушивача буке. Клима комора треба да има све
потребне елементе аутоматике (сензоре температуре, пресостате...) за правилан
аутоматски и економичан рад. Предвидети моторне погоне на демперима и заштиту
грејача од замрзавања. Да би обезбедили ваздушни баланс у третираном простору 40% од
капацитета клима коморе се извлачи преко два одвојена ситема за извлачење. Систем В1
је за извлачење отпадног ваздуха из санитарних просторија. Други систем је за извлачење
ваздуха из просторија потенцијалних загађивача, систем В2. У зависности од намене
просторија тачно одредити које су просторије потенцијални загађивачи и из истих
обезбедити потребно извлачење ваздуха. Вентилаторе сместити у мању машинску
просторију поред топлотне подстанице УДК и обезбедити дистрибуцију отпадног ваздуха
на кров.
Биохемијска лабораторија - Простор биохемијске лабораторије заузима знатно
мањи простор. Налази се одмах поред велике машинске просторије. За систем централне
вентилације и климатизације К2 димензионисати клима комору на потпуно исти начин као
и за систем К1. Предвидети мешачку секцију на клима комори са количином свежег
ваздуха од око 40%, филтерску секцију са филтером класе EU4 после мешачке секције и
филтерску секцију са филтером класе ЕU7 пре иструјне секције. Цеви за довод топле воде

из топлотне подстанице УДК за грејач клима коморе су доведене у машинску салу.
Димензионисати топловодни грајеч, пумпу и потребну запорну и регулациону арматуру за
грејач клима коморе. Обавезно предвидети електромоторни трокраки вентил за регулацију
температуре воде грејача. Хладњак клима коморе димензионисати да ради на принципу
директне експанзије. Кондензаторско компресорску јединицу поставити на отвореном
простору изнад машинске сале предходно дефинисаном тачном месту у договору са
инвеститором. Предвидети секцију пригушивача буке. Клима комора треба да има све
потребне елементе аутоматике (сензоре температуре, пресостате..) за правилан аутоматски
и економичан рад. Предвидети моторне погоне на демперима и заштиту грејача од
замрзавања. У овом третираном простору такође предвидети и два одвојена система
вентилације за извлачење отпадног ваздуха. Систем В3 за извлачење ваздуха из
просторија потенцијалних загађивача и систем В4 за извлачење ваздуха из дигестора. У
зависности од намене просторија тачно одредити које су просторије потенцијални
загађивачи и из истих обезбедити потребно извлачење ваздуха. Вентилаторе сместити у
мању машинску просторију поред топлотне подстанице УДК и обезбедити дистрибуцију
отпадног ваздуха на кров.
Трансфузија - Простор трансфузије заузима око 170m² и простире се дуж
спољашњег зида клинике у подруму. За систем централне вентилације и климатизације
димензионисати и одабрати инвертер каналску клима јединицу и извести развод
ваздушних канала како би обезбедили угодну климу у свим просторијама. Обезбедити
потребне захтеве за температуром између 22 и 24˚С. Извлачење ваздуха извести
каналским вентилаторима. Опрему за вентилацију сместити у спуштеном плафону.
Водити рачуна да се систем квалитетно димензионише како не би дошло до повећаног
шума и буке у просторијама. Због немогућности нормалног рада каналске климе при
ниским температурама предвидети предгрејач ваздуха. Предгрејач ваздуха мора имати
своју заштиту и сву потребну аутоматику за нормалан рад. Обезбедити одвод кондензата
каналске климе. Места за усис свежег ваздуха као и места за отпадни ваздух се налазе на
предвиђеним местима уз фасаду. Обезбедити довољно растојање између места за усис
свежег ваздуха и места за отпадни ваздух.
На основу постојећег стања на објекту, техничког описа и концептуалног
решења израдити главни пројекат реконструкције система вентилације и климатизације
ради стицања неопходних сагласности у складу са чланом 145. закона о планирању и
изградњи и могућности пријаве радова на објекту. Извести системе вентилације и
климатизације са пратећим неопходним грађевинским и електро радовима у складу са
важећим противпожарним прописима и законском регулативом. Израдити пројектну
документацију и извести радове поштујући правила струке и препоруке произвођача
опреме у складу са општим и техничким условима предвиђеним за системе грејања,
вентилације и климатизације. Омогућити аутоматски рад уграђене опреме, одржавање
задатих параметара воде и ваздуха као и контролу запрљаности филтера.
*Напомена:
-концептуално решење представља искључиво смернице приликом пројектовања и није обавезујуће
-постојеће стање је преузето из пројекта доградње дечије универзитетске клинике у Београду, „Института за
урбанизам и архитектуру“, јун 1995год.
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Електричне инсталације
С обзиром на добро стање постојећих светиљки (како надградних, тако
уградних и анти-паник), предвиђена је њихова пажљива демонтажа приликом скидања
спуштеног плафона и поновна монтажа на позиције из постојећег стања. Уколико
приликом извођења дође до одступања од позиција које су дефинисане у постојећем
стању, односно уколико дође до промене распореда просторија, потребно је урадити
неопходне фотометријске прорачуне.
Предвидети бактерицидне светиљке где то прописи налажу.
Комплетне електричне инсталације у објекту су изведене ПП изолацијом. Због
тога је неопходно оне електро-инсталације, које су положене на отвореном, као нпр. у
ПНК регалима или подном разводу, заштити ватронепропусним каналима или на
адекватан начин, а у складу са важећим противпожарним прописима и законском
регулативом.
У складу са снагама изабраних клима комора система за климатизацију и
вентилацију пројектовати и њихово напајање водећи рачуна о капацитетима разводног
ормана који су предвиђена за место прикучења. Напајање система за климатизацију и
вентилацију извести негоривим проводницима.
Ппројектном документацијом је потребно дефинисати и ватронепропусну
заштиту електро-ормана.
Утичнице и зидни кабловски развод нису предмет ових радова и њихове
позиције не треба мењати уколико не дође до промене распореда просторија те изгубе
своју функционалност.
У складу са новопројектованим распоредом просторија у биохемијској
лабораторији, као и у ултразвучним кабинетима, пројектовати нови распоред
одговарајућих прикључница, као и нови распоред светиљки максимално користећи
постојеће. Њихове положаје дефинисати према потребама технолошких процеса који се
реализују у новим просторијама, а уз консултације са инвеститором, а у свему према
важећим стандардима и прописима за ову врсту објекта.
Медицински уређаји као што су рентгени, скенери и сл., се напајају из својих
разводних ормана који се налазе у просторијама где су смештени сами уређаји. Ти
електро-ормани се напајају из РО.ТЕХ који се налази у техничкој просторији и они нису
предмет овог пројекта.
*Напомена:
-концептуално решење представља искључиво смернице приликом пројектовања и није обавезујуће
-постојеће стање је преузето из пројекта доградње дечије универзитетске клинике у Београду, „Института за
урбанизам и архитектуру“, јун 1995год.

Архитектура
У оквиру предметног простора укупне квадратуре 1280m2 потребно је извршити
демонтажу постојећег спуштеног плафона (гипскартонског плафона касетног типа). По
уградњи машинских инсталација и свих потребних (дефинисаних) санација приступити
облагању плафона касетним гипс картонским плочама димензија (625x625) mm, дебљине
12,5 mm, са израдом челичне двоструке потконструкције. Двоструку потконструкцију
израдити од монтажних поцинкованих профила „CD“ (60x27) mm причвршћених преко
висилица за носиви плафон и обложити касетним гипс картонским плочама, по пројекту
(који ће претходно бити одобрен од стране инвеститора и стручног надзора) и упутству
произвођача. Потребно је да дати плафон у свему одговара стандардима и прописима за
ову врсту објеката.
Извршити интервенцију на лантернама у оквиру предметног простора.
Постојеће лантерне су подељене у два дела. Једна лантерна је у оквиру зелене површине
приземне етаже ка објекту димензија (145x2000) cm, док је друга позиционирана у оквиру
зелене површине наспрам објекта (према ивици парцеле) и димензија је (145x6000) cm.
Постојеће лантерне су двоводног типа са зениталним осветљењем постигнутим кровним
прозорима застакљеним двоструким стаклима (4+12+4) mm. Кровни прозори су фиксни.
Прозорски профили су израђени од алуминијума са челичном потконструкцијом. У
периоду експлоатације, због потребе за додатном вентилацијом убачени су кровни
прозори од дрвених профила са осним отварањем а проблем упадања атмосферских
падавина је накнадно решен постављањем покривача израђеног од лексана на челичној
конструкцији. Дате лантерне је потребно пожљиво уклонити и поставити нове лантерне. У
оквиру локације не постоје ограничења по питању висина лантерни. На основу тога треба
приступити пројектовању лантерне тако да се елиминише зенитално осветљење и да се
формира бочно осветљење са кровом израђеним од профилисаног лима. Највиша тачка
лантерне не треба да прелази висину од 130cm и не сме бити нижа до 100cm од коте
тротоара. У оквиру крова је потребно поставити све неопходне слојеве за елиминисање
термо моста и све у складу са правилима струке. Кров пројектовати и извести једноводно
ка спољним странама гледано са интерне саобрћајнице са препустима од 10cm са обе
стране и нагибом од 15%. На делу где кров лантерне се спаја са оградом формирати
лежећи олук и воду водити ка зеленеој површини. Бочне стране лантарни је потребно
извести од прозора алуминијумских профила са прекидом термо моста застакљених термо
стаклом (4+12+4) mm. Са страна пешачких стаза поставити спољно стакло као
рефлектујуће. У оквиру бочних страна омогућити отварање појединих прозора ради
природног проветравања. Приликом дефинисања броја и позиција прозора који се
отварају консултовати инвеститора и стручни надзор. Отварање прозора омогућити
потезним системом са нивоа подрумске етаже. Приликом формирања нових лантерни
водити рачуна о повезивању са постојећим елементима конструкције (бетонски надзидак)
и њиховом изолацијом. Са естетског аспекта потребно се придржавати тренутном валеру
елемената лантерне ( мат тамно сива RAL 7016 или сл.постигнута пластификацијом).
Профили од којих се израђују лантерне је потребно да су квадратне профилације без
заобљених линија са спољне стране. Пре уградње је потребно доставити узорак на
усаглашавање инвеститору и стручном надзору.
Извршити санацију дилатације од 3cm у дужини од 10m. У оквиру постојеће
дилатације од 3cm између старог објекта дечије пoликлинике и новоформираног дела

радиологије, у оквиру подрумских просторије, дошло је до попуштања изолационог
материјала и појаве воде у унутрашњем простору радиологије. Дата дилатација је
позиционирана у зони улаза у дечију поликлинику на приземљу. Потребно је извршити
пажљиву демонтажу поплочања и уклањање свих слојева и санирати дилатациону
спојницу применом дилатационе траке у свему према упутствима произвођача. Након тога
је потребно урадити све слојеве пода , у зони деловања, поново са посебном пажњом на
изради квалитетног споја нове и постојеће како хидро тако и термоизолације. Поплочање
вратити , а оштећене плоче заменити новим. Приликом замене плоча водити рачуна да
нове плоче у потпуности одговарају форми и дизајну старих плоча.
Приступити препројектовању и извођењу дела за ултразвучне прегледе укупне
квадратуре 88 m2. У оквиру предметног простора налазе се три просторије. С обзиром да
се једној просторији не приступа из чекаонице, већ из друге просторије, дата просторија је
неупотребљива. Потребно је да се у складу са концептуалним решењем приступи
препројектовању датог простора у две комплетно функционалне просторије за
ултразвучне прегледе. Прилагодити све инсталације новоформираној диспозицији
просторија у свему према важећим стандардима и прописима за ову врсту објекта.
Пројектом предвидети извођење свих неопходних радова за несметано функционисање
новоформираних просторија (замена ПВЦ пода керамичким плочицама димензије
(30x30)cm беле боје у свему према плочицама постављеним у оквиру биохемије,
малтерисање и бојезидова, елиминисање свих оштећења насталих наведеним радовима,
израда новог спуштеног плафона усклађеног са машинским и електро пројектом)
Приступити препројектовању и извођењу дела за биохемијске анализе укупне
кавдратуре 170m2. У оквиру концептуалног решења су дефинисане све измене датог
простора. Ноепходно је, прво, приступити демонтажи постојећих монтажних преграда
израђених од алуминијумских профила са стакленом испуном. Након тога приступити
монтирању нових алуминијумских преграда са стакленом испуном у свему према
концептуалном решењу. Прилагодити све инсталације новоформираној диспозицији
просторија у свему према важећим стандардима и прописима за ову врсту објекта.
Пројектом предвидети извођење свих неопходних радова за несметано функционисање
новоформираних просторија (санација свих оштећења или недостатака који су настали
демонтажом постојећих преграда, малтерисање зидова, израда новог спуштеног плафона
усклађеног са машинским и електро пројектом)
На основу постојећег стања на објекту, техничког описа и концептуалног
решења израдити главни пројекат реконструкције система вентилације и климатизације
ради стицања неопходних сагласности у складу са чланом 145 Закона о планирању и
изградњи и могућности пријаве радова на објекту.
*Напомена:
-концептуално решење представља искључиво смернице приликом пројектовања и није обавезујуће
-постојеће стање је преузето из пројекта доградње дечије универзитетске клинике у Београду, „Института за
урбанизам и архитектуру“, јун 1995год.

