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Anotace

PIKA, T.: Administrativní budova – projekt vytáp ní budovy a projekt plynovodu, Ostrava,

Fakulta stavební, Katedra prost edí staveb a TZB, VŠB-TÚ Ostrava 2012, Diplomová práce,

Vedoucí diplomové práce Ing. Jaro , Z.

Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodního vytáp ní administrativní budovy

nízkoenergetického standardu p i použití jedné z nejrozší en jších otopných soustav. Je

navrhnuta dvoutrubková otopná soustava se spodním rozvodem a nuceným ob hem vody

s umíst ním strojovny v suterénu. Jako primární energie se využívá zemní plyn s d razem na

využití celého potenciálu dané energie. Soustava je navržena tak, aby pracovala v celém svém

režimu jako kondenza ní. Celá práce je koncipována s d razem na její jednoduchost,

nenáro nost a ekonomi nost.

Anotace

PIKA, T.: The Office Building: a project of heating of a building and a project of gas piperine

The thesis deals with a suggestion of water heating of an administrative building of low

energy standard with application of one of the most common heating systems. Two-pipe

heating system with low distribution and forced water circulation with placement of an engine

room on the basement is suggested. There is used as a primary energy natural gas with

emphasis on the utilization of the whole potential of the energy. The system is suggested to

work in its whole mode as condensing. The whole dissertation is drawn up with focus on its

simplicity, undemanding character and for the sake of economy.
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Seznam použitého zna ení

NP - nadzemní podlaží
MVC - malta vápenocementová
U.T - upravený terén
m n.m - metr  nad mo em
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a) Identifika ní údaje

Název stavby: Novostavba administrativní budovy
Místo stavby: ul.Rybni ní ,Polanka nad Odrou
Parcelní íslo: pozemek . 373/6
Kat. území: Ostrava - m sto
Okres: Ostrava
Stavební ú ad: Polanka nad Odrou
Charakter stavby: novostavba

Investor:

Projektant: Bc. Tomáš Pika

Statika:

ZTI:

Topení: Bc. Tomáš Pika

Elektro:

VZT:

Požár. zpráva:

Hydrogeol. zpráva:

Objekt je navržen jako t ípodlažní budova s podsklepením. V 1.PP jsou míst ny
skladovací prostory (archív) Vstupuje se do 1.NP vstupem s recepcí. V tomto pat e se
nachází kancelá e, malá kuchy s jídelnou a toalety s úklidovou místností.
2.NP a 3.NP jsou dispozi n podobné jako 1.NP. Ve 3.NP je z chodby vstup na terasu
odkud je možné vystoupit po žeb íku na st echu.

Po et zam stnanc : - cca 26 - 32 zam stnanc :
- 24 technických pracovník
- 6 pracovníku správy budovy
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b) Dosavadní využití pozemku

Pozemek je v katastru obce zapsán jako místo pro lehký pr mysl. Je zde uvažována
vytvo ení menší výrobní zóny. Nyní je zde orná p da využívaná zem d lsky

c) Pr zkum, dopravní a technická infrastruktura

Pozemek leží na rohu ulic Rybni ní II/2569 a Hlavní I/237 a bude p ipojen na stávající
inženýrské sit . viz dokumentace

d) Dot ené orgány

Vyjád ení dot ených orgánu viz. samostatná p íloha

e) Informace o dodržení obecných požadavk

Viz. samostatná p íloha

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu

Viz. samostatná p íloha

g) asové vazby na související stavby

Nejsou uvažovány

h) P edpokládaná doba výstavby v etn popisu

Plánovaná doba výstavby je 20m síc od zahájení. Po átek zahájení je na 09/2012.
Harmonogram je ešen samostatnou p ílohou.

i) Statistické údaje a ú el stavby

Celková plocha pozemku 2296 m2

Zastav ná plocha 446,8 m2

Užitná plocha 1397 m2

Plocha terasy 69,1 m2

Zpevn ná plocha pojízdná 490 m2

Obestav ný prostor 4260 m3

Rozpo et je stanoven na 7,3 mil. K
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Obsah:

1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení str. 3

a) zhodnocení staveništ

b) urbanistické a architektonické ešení stavby

c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vn jších ploch

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu

f) vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany

g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a komunikací

h) pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do   projektové dokumentace

i) údaje  o  podkladech  pro vytý ení stavby, geodetický referen ní   polohový a výškový systém

j) len ní stavby  na jednotlivé stavební

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními  ú inky

provád ní

l) zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

2. Mechanická odolnost a stabilita str. 8

3. Požární bezpe nost str. 8

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí str. 8

5. Bezpe nost p i užívání str. 9

6. Ochrana proti hluku str. 9

7. Úspora energie a ochrana tepla str. 9

8. ešení  p ístupu  a  užívání stavby osobami s omezenou str. 9

schopností pohybu a orientace

9. Ochrana stavby  p ed škodlivými vlivy  vn jšího prost edí str. 9

10.Ochrana obyvatelstva a spln ní základních požadavk str. 9

na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.
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11.Inženýrské stavby (objekty) str. 10

a) odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod

b) zásobování vodou

c) zásobování energiemi

d) ešení dopravy

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn vegeta ních úprav

f) elektronické komunikace

12.Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb str. 10
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Projekt byl zpracován dle § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona pro žádost o stavební

povolení.

Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustanovením zákona 309/2006 Sb. a

dalším souvisejícím na ízením, p edevším na ízením vlády . 591/2006 a . 592/2006 Sb.

1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení

a) zhodnocení staveništ

Administrativní budova je umíst ná na rovinatém pozemku . 373/6, který je ve vlastnictví investora.

Pozemek je p ístupný z komunikace II.t ídy, . 2569.

b) urbanistické a architektonické ešení stavby

Objekt je navržen jako t ípodlažní budova s podsklepením.

V 1.PP jsou míst ny skladovací prostory (archív)

Vstupuje se do 1.NP vstupem s recepcí. V tomto pat e se nachází kancelá e, malá kuchy s jídelnou a

toalety s úklidovou místností.

2.NP a 3.NP jsou dispozi n podobné jako 1.NP. Ve 3.NP je z chodby vstup na terasu odkud je možné

vystoupit po požárním žeb íku na st echu.

Po et zam stnanc : - cca 26 - 32 zam stnanc :

- 24 technických pracovník

- 6 pracovníku správy budovy

c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vn jších ploch

Výkopové práce

Terén pozemku je rovinatý. Srovnávací rovina ±0,00 je rovina podlahy v 1.NP budovy a je ve

výšce 236,000 m n.m. v Bpv. Nejprve bude provedena skrývka ornice do hloubky cca 200 mm, která

se uloží na okraji pozemku.

Výkopy budou provedeny dle výkresu výkopu B.2 do roviny -3,535 pro podlahovou ást, rýhy

pro pásové základy jsou v úrovních -4,085 a výkop pro základ výtahu je v úrovni -4,965 (pod úrovní

podlahy ±0,00). Viz ezy. Svahování bude provedeno ve sklonu 1:1,5.

Drenáže
Lokalita je jednoduchá z geotech. i hydrogeologického hlediska (viz inženýrsko geol.

pr zkum). P i stavb je vhodné provést ú inné odvodn ní svahu. Základ. spára bude p evzata

kvalifikovaným odborníkem, taktéž nesrovnalosti  v geol. stavb  op t ešeny s geologem.
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Po obvod objektu bude provedena drenáž DN 100 s odtokem do ve ejné kanalizace tak, aby

podzákladí domu nebylo zavod ováno. Drenážní trubka bude položena na podkladní beton a bude

obalena do filtra ní geotextilie, p echázející na svislou st nu. V lomových bodech budou revizní

šachty. V pr b hu výkop  bude provedena pomocná drenáž.

Základové konstrukce
Jsou navrženy železobetonové základové pasy s podkladním št rkovým podsypem. Pod

nosnými zdmi budou pásy základu v hloubce -3,985, základ pod výtahem bude v úrovni -4,865. Viz

výkres základ B.3 Podkladní šterkový podsyp bude tl. 100mm. Pod vnit ním schodišt m bude

základ v hloubce -3,885.

P ed zapo etím základ budou geodeticky vytý eny zadané body. Upozor uji na nutnost

velmi p esného založení základ – souvislost s fasádou, základové konstrukce budou po provedení

p ekontrolovány a p edány s tolerancí +-20mm.

Izolace spodní stavby je provedena dv ma asfaltovými pásy horní Elastek a spodní Glastek 40

sp. Mineral. V místech mezi železobetonovým základem a zdí bude provedena asfaltová st rka –

detaily dop esní dodavatel.

Svislé konstrukce
Nosný systém st nový podélný sestává z keramických tvarovek POROTHERM v kombinaci

s d licími p í kami tl.100mm z YTONGu.

Obvodové nosné zdi budou vyzd ny z keramických tvarovek POROTHERM 44 CB na

MVC10 s kontaktním zateplením EPS-F 100mm . Zdi okolo schodišt a výtahu a obvodová ze ve

3.NP z jižní strany je provedena z keramických tvarovek POROTHERM 30 CB na MVC 10.

Obvodová ze má p idanou tepelnou izolací tl.100mm.

Vnit ní podélné nosné st ny jsou z keramických tvarovek POROTHERM 40 CB na MVC 10.

P í ky tl. 150mm jsou z keramických tvarovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC5,0. P í ky

tl. 100mm jsou z p nosilikátových tvárnic YTONG pevnost P2-500 zd né na zdící maltu Ytong.

P eklady nad okenními otvory jsou keramické v systému POROTHERM – POROTHERM

23.8 a u p í ek POROTHERM 11.5, p ípadn železobetonové u v tších rozpon . P eklady u zdí

z Ytongu jsou ze systému YTONG - NEP10.

Komín je postaven z tvarovek systému Schiedel typ Absolut.

Hodnoty sou inite prostupu tepla U se ídí platnou normou SN 7305040-2

St na vn jší – t žká.....UN = 0,30 W/m2K,  doporu ená...........UN = 0,25 W/m2K

Vodorovné konstrukce
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Stropní konstrukce POROTHERM se skládá z keramobetonových nosník POT 175mm se

sva ovanou prostorovou výztuží typu FERT a cihelných stropních vložek MIAKO 19/62,5 PTH.

Stropní desky mají celkovou tl. 290mm. Okraje desky jsou po obvod provedeny jako

železobetonové ztužující v nce beton B30.

Strop nad výtahovou šachtou je železobetonový.

Schodišt  a výtah
Vnit ní schodišt jsou monolitická železobetonová. Schodiš ové stupnice a podstupnice jsou

s povrchovou úpravou lešt ním.

Venkovní schodišt je železobetonové monolitické s kamenným obkladem.

Schodišt je opat eno zábradlím, viz záme nické výrobk .

Výtah je navržen elektrický lanový bez strojovny. Kapacita 6 osob, nosnost 630kg. ešení viz

samostatný projekt.

St echy
St echa na budov je provedena jako plocha – jednopláš ová.

Odvodn ní st echy je ešeno vnit ními vtoky o ∅100 mm dovnit dispozice. Použitá

hydroizolace Alkorplan 35177 s posypem t ženého kameniva tl 30mm.

Jednotlivá skladba st ešních plášt viz. Výpis detail atiky.

Prostupy st echou budou do ešeny dodavatelem a výrobcem st echy.

Hodnoty sou inite prostupu tepla U se ídí platnou normou SN 7305040-2

St echa plochá.......UN = 0,24 W/m2K, doporu ená...........UN = 0,16 W/m2K

Výpln  otvor
Jsou navržena hliníková okna s izola ním trojsklem ve standartu nap . SCHÜCO. Okenní

systém bude ve standardu SCHÜCO AWS/ADS 75.HI. Hodnota Ug = 0,6 W/m2K.

Barva rámu tmav modrá RAL 5019, výb r barvy dle vzork  dodavatele dop esní investor.

Okna budou áste n odstín ny exteriérovými pevnými slunolamy z hliníku, povrchová

úprava elox E6/EV1 st íbrný.

Vn jší oplechování oken – titanzinkový parapet, viz výpis klempí ských výrobk . Vnit ní

parapety budou d ev né tl. min 30mm, viz výpis truhlá ských výrobk .

Vnit ní dve e budou d ev né hladké bezfalcové s d ev nými zárubn mi, tlouš ky 60mm, viz

výpis truhlá ských výrobk . Dve e v pomocných prostorech budou mít typové kovové zárubn .

Jednotlivé okna a dve e viz. Výpis výplní otvor .
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Hodnoty sou inite prostupu tepla U se ídí platnou normou SN 7305040-2

Výpln  otvor   .......................... UN = 1,1 W/m2K

Rámy výplní otvor   ................. UF = < 2,0 W/m2K

Podlahy
V kancelá ích se p edpokládá s pokrytím podlahy kobercem. Na chodbách, v kuchyni a jídeln

se uvažuje PVC podlahovina.

V sociálních místnostech bude položena keramická dlažba.

Terasa v 3.NP bude z keramických dlaždic.

Všechny vrchní materiály podlahy podléhají výb ru a schválení investora.

Skladba: 01/N

- Cementová st rka tl. 5mm

- Betonová mazanina B20 tl. 55mm

- Styrodur 2500 C tl. 60mm

Skladba: 02/N

- Dlažba + lepidlo tl. 15mm

- Betonová mazanina B20 tl. 40mm

- Styrodur 2500 C tl. 40mm

Skladba: 03/N

- Koberec (PVC) tl. 4mm

- Cementový st rka tl. 5mm

- Betonová mazanina B20 tl. 40mm

- PE folie tl. 1mm

- Isover TDPT tl. 50mm

Obklady
V toaletách a úklidových místnostech budou keramické, obklady dle p dorys . Výb r obklad

provede investor.

Obklad za linkou v kuchyni bude do ešen dle výb ru kuchyn  s jejím dodavatelem.

Omítky
Omítky vnit ní jsou navrženy vápenosádrové bílé v kombinaci s vápennou omítkou strop .
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V technických místnostech jsou omítky vápenocementové.

Omítka venkovní je navržena jako tenkovrstvá silikonová probarvená, sv tle šedá RAL 7032.

Sokl bude proveden obkladem tmavým kamenem – p ipodobn ní RAL 7016.

Barevnost bude do ešena p i realizaci.

Izolace proti vod  a zemní vlhkosti

Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedena penetra ním nát rem

a živi ným pásy - horním Elastek a spodním Glastek 40 sp. Mineral. Hydroizola ní vrstvu

st echy tvo í fólie z mPVC Alkorplan 35177 uložené na tepelné izolaci z EPS. Veškeré

detaily (hlavn prostupy, rohy) spojené s výrobou st ešní krytiny budou do ešeny

dodavatelem a výrobcem st echy.

V úklidové místnosti budou provedeny izolace z Bitagitu.

Izolace tepelné a zvukové

Izolace  v podlahách jsou tvo eny polystyrénovými deskami ISOVER TDPT tl. 50

mm (slouží také jako zvuková izolace).

Plochá st echa je izolována polystyrénem EPS 150 S Stabil tlouš ky 145mm až

375mm (tepelná izolace ve spádu)

U svislých st n je hydroizolace kryta tepelnou izolací Dekperimetr tl.40mm do

hloubky 1250mm pod U.T.

Klempí ské výrobky
Veškeré oplechování, deš ové okapy a svody, jsou provedeny z titanzinkového

plechu Rheinzink tl. 0,7mm, viz výpis klempí ských výrobk .

Všechny detaily budou provedeny dle klempí ských norem.

Záme nické výrobky
Záme nické výrobky viz výpis. Povrchová úprava – kartá ovaná nerez, nebo žárové

zinkování.

Technická za ízení
Podrobný popis technického za ízení objektu je uveden v technických zprávách specializací

z TZB (viz. p ílohy projektu – VZT, topení, ZTI, elektroinstalace).

Zdrojem tepla je kaskáda dvou kondenza ních kotel na plyn. Vytáp ní je navrženo jako

dvoutrubkové s radiátory. Rozvodné potrubí je v materiálu - m .



Zpracoval: Bc. Tomáš Pika

V Ostrav 11/2012 9. z 14

V trání je ve v tšin prostor zajišt no nucené s možnosti v trat také okny.

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Administrativní budova je umíst ná na rovinatém pozemku . 373/6, který je ve vlastnictví investora.

Pozemek je p ístupný z komunikace II.t ídy, . 2569. Napojení na inženýrské sít jsou zakresleny ve

výkrese "Koordina ní situace" B.1.

e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu

Tato situace je rovn ž zakreslena ve výkrese "Koordina ní situace" B.1. Parkování je na pozemku na

zpevn né ploše. Odvod deš´tové vody do ve ejné kanalizace.

f) vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany

V rámci projektu je zakreslena nový výsadba zelen viz. výkres "Koordina ní situace" B.1

Stavba je napojena na ve ejnou odpadní sí . Navrhované vytáp ní je plynové ve vlastním kotli u

míst ném v suterénu napojeného na komín. Odb r vody z ve ejného adu.

g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a komunikací

Do budovy se lze dostat po ramp ur ené pro návoz materiálu a pro p íjezd osob se sníženou

schopností pohybu. Další patra v budov jsou p ístupná výtahem.

h) pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do projektové dokumentace

Polohopis a výškopis – Zpracoval dodavatel hydrogeologického pr zkumu. Zpráva o geologických a 

základových pom rech, m ení radonu zpracoval taktéž dodavatel hydrogeologického pr zkumu.

Tepeln technické zhodnocení stavby je ešeno samostatnou p ílohou A.3.

i) údaje  o  podkladech  pro vytý ení stavby, geodetický referen ní   polohový a výškový systém

Výškové osazení budovy – nadmo ská výška ±0,000 = 236,000. Orientace budovy je západo-východní

(výpo et denního osv tlení bude sou ástí specializované p ílohy).

j) len ní stavby na jednotlivé stavební objekty

Stavba má jeden hlavní objekt (budovu). V budoucnu je možné dostav t za budovou ješt výrobní

halu.

k) vliv stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními  ú inky provád ní

Stavba bude provád ná na volné pláni bez vzrostlé zelen . Vzrostlá zele v p ilehlých pozemcích bude 

p esto podle pot eby ádn ochrán na. Budou provedena opat ení proti zne išt ní spodních vod a

kontaminace p dy ropnými a nebezpe nými látkami. Na ochranu bude zpracována samostatná studie.
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l) zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

P i provád ní stavebních prací musí být dodržovány bezpe nostní p edpisy a SN:

Vyhláška ÚUBP a BÚ o bezpe nosti a technických za ízení p i stavebních prací .324/90Sb.

- P íslušné SN vztahující se k provád ným pracím zejména pak:

SN 270143 - Zdvihací za ízení, provoz a údržba

SN 050610 a 050630 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování

SN 271040 - Bezpe nostní p edpisy pro je áby a jiná zdvihadla

ŠN 738101 - Podp rná lešení

SN 732400 - Provád ní betonových konstrukcí

SN 732310 - Provád ní zd ných konstrukcí

SN 738106 - Práce ve výškách

SN 743305 - Ochranné a záchytné konstrukce

Všichni pracovníci na stavb  budou ádn seznámeni s p íslušnými ástmi bezpe nostní

vyhlášky, o emž bude po ízen písemný záznam.

Vyhláška .83/76 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu

Zákon .50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis .151/2000

Sb. a .262/1992 Sb. s jeho novelizaci .83/1998 Sb.

Veškeré práce spojené se zabezpe ením objektu a provedením stavby musí být realizovány v souladu s

ustanovením vyhl. 324 eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu z 31. ervence

1990 - o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních prací. Na stavb smí pracovat jen

osoby proškolené a starší 18 ti let. Bezpe nost a ochrana pracovník  p i provád ní ve výškách nad 1,5

m musí být zajišt na odpovídajícím lešením.

2.    Mechanická odolnost a stabilita

Statický výpo et je uveden v samostatné p íloze.

3. Požární bezpe nost

Je ešená samostatným projektem, ešeným specialistou.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí

Na stavb nejsou používané žádné zdravíškodlivé materiály. V rámci projektu staveništ bude ešen

prostor pro separaci a odvoz odpadu.
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Kategorie odpad vznikajících v pr b hu provád ní stavby:

název kód odpadu druh odpad

beton 17 01 01 O

cihly 17 01 02 O

d evo 17 02 01 O

sklo 17 02 02 O

plasty 17 02 03 O

asfaltové sm si obsah. dehet 17 03 01 N

m , bronz, mosaz 17 04 01 O

hliník 17 04 02 O

železo a ocel 17 04 05 O

kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O

zemina a kam. neuved. pod . 17 05 03 17 05 04 O

izola ní mat.neuv.pod. . 17 06 01 – 03 17 06 04 O

biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 O

zemina a kameny 20 02 02 O

jiný biologicky nerozložitelný odpad 20 02 03 O

sm sný komunální odpad 20 03 01 O

Provozní stádium

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O

pastové obaly 15 01 02 O

sm sné obaly 15 01 06 O

zá ivky a jiný odpad obsahující rtu 20 01 21 N

sm sný komunální odpad 20 03 01 O

Odpad bude t íd n podle za azení v katalogu odpad dle zákona . 185/2001 Sb.. Likvidací odpad

za azených do kategorie nebezpe ných odpad (N), bude smluvn pov ena oprávn ná osoba nebo

organizace, ostatní odpady za azené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku,

nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu.

5. Bezpe nost p i užívání

V budov boudou použity všechny pot ebné bezpe nostní prvky, ty budou schválené odpov dnou

osobou.

6. Ochrana proti hluku
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V rámci provozu budovy nebudou nijak p ekra ovány hlukové limity s dopadem na životní

prost edí.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba je navržena jako nízkoenergetická. viz tepeln technické zhodnocení A.3.

8. ešení  p ístupu  a  užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Budova není p ednostn  navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto

osoby se do budovy mohou dostat po p ipravené ramp z ve ejných prostor do budovy a v budov je

pohyb zajišt n pomocí výtahu.

9. Ochrana stavby  p ed škodlivými vlivy  vn jšího prost edí

Budova je ur ena pro kancelá skou innost. Proti osln ní jsou navrženy slunolamy. Okna bude možno

zatemnit vnit ními žaluziemi. V trání a p ívod erstvého vzduchu bude provád no okny.

10. Ochrana obyvatelstva a spln ní základních požadavk na situování a stavební ešení stavby

z hlediska ochrany obyvatelstva.

Není ešena

11.Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod

Odvodn ní stavby je prioritn do ve ejné kanalizace, která probíhá v ulici Hlavní. Do této kanalizace

se stahuje jak voda splašková a odpadní, tak voda z drenáže základu.

b) zásobování vodou

Je ešeno z ve ejného adu probíhajícího v ulici Hlavní

c) zásobování energiemi

P ívod energii do budovy - plyn a elekt ina - z ulice Hlavní.

d) ešení dopravy

Výjezd a vjezd je z ulice Rybni ní. Viz. Koordina ní situace B.1.

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn vegeta ních úprav

Po dostavb  bude okolí budovy ohumusováno s výsadbou zelen a zatravn ni.



Zpracoval: Bc. Tomáš Pika

V Ostrav 11/2012 13. z 14

f) elektronické komunikace

Do budovy je napojen vysokorychlostní internet rozvedeny kabeláží po budov . eší projekt

slaboproudu.

12.Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb

V rámci navrhované stavby se nejedná o výrobní prostory. Jedná se o z ízení depozitá archivu.
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A.2.5. P ehled výchozích norem:

SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody

SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

SN 73 5305 – Administrativní budovy

SN 73 3050 – Zemní práce

SN 73 4130 – Schodišt a šikmé rampy

SN 74 4505 – Podlahy

SN 73 1901 – Navrhování st ech

SN 73 3610 – Klempí ské práce

Všeobecná poznámka
U n kterých ástí stavby bude požadována výrobní dílenská dokumentace, pop . do ešení

ur itých detail dle zvyklostí. Jedná se p edevším o:

- st echu

- veškerý vestav ný nábytek (nutno s investorem up esnit)

- záme nické výrobky

N které výrobky budou v pr b hu stavby designov up esn ny na vzorcích na stavb dle

skute ných rozm r a rozhodnutí investora.
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1 Úvod
Objekt je navržen jako t ípodlažní budova s podsklepením. V suterénu jsou umíst ny

skladovací prostory (archív) a technická místnost s p ípravou teplé vody. Hlavní vstupu je

do 1.NP vchodem vedle recepce. V tomto pat e se nachází kancelá e, kuchy s jídelnou a

toalety s úklidovou místností. 2.NP a 3.NP jsou dispozi n podobné jako 1.NP. Ve 3.NP je z

chodby vstup na terasu.

V budov je jednosm nný provoz od 7:00 do 18:00. P edpokládá se s obsazením všech

kancelá í krom zasedacích místností. Do budovy není b žn povolen vstup ve ejnosti.

Podkladem pro vypracování projektu je dokumentace stavební ásti. Objekt bude vytáp n

samostatnou vytáp cí soustavou. Zdrojem oh evu topné vody pro topnou soustavu a

p ípravu TV budou dva kondenza ní plynové kotle.

Po et zam stnanc : - cca 26 - 30 zam stnanc

2 Základní údaje
Návrhová teplota jednotlivých místností 20°C, chodba a schodišt 15°C. V budov je

navržené nucené v trání vzhledem k požadavk m na vým nu vzduchu. ( eší samostatná ást

PD).

Místo stavby: Ostrava

Poloha stavby: St edn chrán ná

Krajinná oblast: s intenzivními v try

Vn jší výpo tová venkovní teplota: -15°C

Po et dnu otopného období: 229

Nadmo ská výška: 265 m n.m.

3 Tepelná ztráta a pot eba tepla
Budova je navržena v nízkoenergetickém standardu.

Výpo tová tepelná ztráta:

Celková tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 54.483 kW 100.0 %

Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T 26.496 kW 48.6 %

Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V 10.377 kW 19.0 %

Korekce ztrát (zisky, p eruš. vytáp ní) : 17.610 kW 32.3 %

Výpo tová pot eba tepla pro oh ev teplé vody vychází z uvedeného maximálního poštu osob

užívajících objekt, tj. 30 osob a plochy pro úklid objektu.



4. z 14 Zpracoval : Tomáš Pika

Pot eba tepla pro oh ev teplé vody 24582,96 MJ/rok

Tepelné ztráty v etn  všech p irážek byla vypo ítány : ...............................54,48 kW

Sou initel prostupu tepla U obvodového zdiva ............................................0,17 W/m2K

Sou initel prostupu tepla U stropní konstrukce nad suterénem......................0,30 W/m2K

Sou initel prostupu tepla U st echy ...............................................................0,19 W/m2K

Sou initel prostupu tepla U oken ...................................................................1,10  W/m2K

Sou initel prostupu tepla U vnit ních dve í.....................................................2,00 W/m2K

Sou initel prostupu tepla U vnit ní ze tl. 400mm..........................................0,41 W/m2K

Sou initel prostupu tepla U vnit ní ze tl. 300mm..........................................0,64 W/m2K

Sou initel prostupu tepla U vnit ní ze tl. 150mm..........................................0,79 W/m2K

4 Požadavky na energie, jejich spot eba a úspora
Palivem bude zemní plyn o výh evnosti 33,4 MJ/m3.

Teplo na p ípravu TV: 24582,96 MJ/rok

Ro ní spot eba paliva - BR = QR*/H* => 981,34m3

Hodinová spot eba paliva - 4,14 m3/h (Plyn typu L), 3,53 m3/h (Plyn typu H),

BR ro ní spot eba paliva na vytáp ní a oh ev TV [m3];

QR ro ní pot eba tepla celkem na vytáp ní a oh ev TV [MJ/rok];

ú innost za ízení = 0,7 až 0,85 [-]; (zvolte 0,75)

H výh evnost paliva HZP = 33,4 [MJ/m3].

Bilance paliva se týká pouze pot eby pro vytáp ní, VZT a p ípravy TV v celoro ním

provozu plynového kondenza ního kotle.

5 Zdroj tepla
Zdrojem tepla budou dva nást nné (záv sné) kondenza ní plynové fy Buderus typ Logamax

plus GB 162 - 35, každý o tepelném výkonu (plynulá modulace výkonu) 32,7 kW. Kotle

jsou navrženy pro kondenza ní režim v celém rozsahu použití. Spalinové cesty jsou ešeny

koaxiáln a jsou napojeny do komínového t lesa Schiedel Absolut pr m r kou ovodu

125mm s keramickou vložkou.



5. z 14 Zpracoval : Tomáš Pika

Napojení kotl na komín bude provedeno pomocí systému LIB a CAS (Almeva) se sklonem

3st. sm rem ke kotli. Plynové kotle jsou v provedení „C“, vzduch pro spalování je nasávám

p es komínové t leso. Odvod kondenzátu bude zajišt n do kanalizace.

Kotle a zásobník TV budou umíst ny v suterénu objektu v m. . S01 – „Místnost

s plynovými spot ebi i“.

5.1 P íprava teplé vody

Denní pot eba teplé vody VW,day [m3/den]:

VW,day = VW, f,day * f / 1000

VW,day =  0,39 m3 => 400 litr

VW, f,day - administrativní jednotka = 10 – 15 litr

f- po et lidí = 30 lidí

P íprava TV (teplé vody) bude v zásobníku Logalux o objemu 120 l umíst ný ve svislé

poloze typ S 120 (526 l/hod). Jako výtokové armatury budou sloužit 21 ks umývadel a 3 ks

d ezu.

Pot eba tepla pro p ípravu teplé vody

Pot eba tepla pro p ípravu teplé vody QW [MJ/den] se stanoví ze vztahu:

QW = 4,182 * VW,day * ( W,del - W,0)

QW = 77,8 MJ/den

kde:

VW,day je denní pot eba (objem) teplé vody [m3/den]

W,del- teplota teplé vody (60°C) [°C]

W,0- teplota studené vody p ivád né do oh íva e (13,5°C) [°C]

Do soustavy pro oh ev vody je instalována expanzní nádoba atestovaná pro pitnou vodu 

Refix DD o objemu 8 litr  s ventilem Flowjet pro proplachování nádoby. Napojení je

provedeno potrubím DN20. Pr to ná armatura plní funkci uzavírací i vypoušt cí.
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6 Otopná soustava
Otopná soustava je navržena dvoutrubková horizontální s nuceným ob hem otopné vody s

teplotním spádem 60/45 °C. Celá otopná soustava v etn otopných t les obsahuje 594 litr

vody p i emž 114 litr je v potrubí a 480 litr  obsahují otopná t lesa .

6.1 Pojiš ovací za ízení:

Otopná soustava bude pojišt na uzav enou expanzní nádobou s membránou Reflex o

objemu 50 litr .

Expanzní nádoby se navrhují podle vzorce ( SN 060830):

= 46,6 litr navržena nádoba o objemu 50 litr .

Ve celkový objem expanzní nádoby

Vs objem soustavy (litr ) 594

n koeficient tepelné roztažnosti 1,66

Psv otevírací tlak na pojistné armatu e (bar) 3

Pst statická výška (bar) 12/10+0,2

Sou ástí zdroje tepla je teplom r a tlakom r, také pružinový pojiš ovací ventil - otvírací

p etlak 300 kPa.

Pr m r expanzního potrubí:

dp = 10 + 0,6 . Qp 0,5 = 15,02mm navrženo potrubí DN 20

kde

Qp je pojistný výkon - 70[kW]

Návrh pojistného ventilu DUCO “ x 1“

Pro ventil “ x 1“ V = 0,565

S0 = Qp / V * K  => 98.3mm2 < 176mm2 navržený ventil vyhovuje

6.2 erpadla:

Ob h topné vody v otopných soustavách zajiš uje teplovodní ob hové erpadla. Soustava je

rozd lena celkem do dvou celk Severní (v tev 01) a Jižní ( v tve 02, 03, 04, 05, 06, 07,08)
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erpadla budou umíst na nad výstupem z rozd lova e . Pro otopnou soustavu ásti Sever

bude instalované erpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-6 (pr tok u rozd lova e 1344 kg/h,

celková tlaková ztráta 21,3 kPa) a rovn ž Jižní ást budou instalovány erpadlo Wilo

Stratos Pico 25/1-6 (pr tok u rozd lova e 1928 kg/h , celková tlaková ztráta 22,1 kPa ).

erpadla budou ízena automatickou regulací od kotle.

Pro cirkulaci vody do vzduchotechniky bude osazeno erpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-4

taktéž ízenou automatickou regulací z kotle.

erpadlo Wilo Stra Z Nova bude ízenou MaR a bude sloužit k doprav TV ze zásobníku na

vodu.

P ed vstupem topné vody do erpadel bude instalován kulový kohout s filtrem typ Ball.

Charakteristika erpadel

Obr. Pracovní diagramy erpadel Wilo Stratos PICO
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Obr. Pracovní diagram erpadla Wilo Star Z NOVA

6.3 Rozvody:

Rozvody k otopným t les m jsou vedeny dle výkresové dokumentace v m d ném potrubím

spojovaným lisováním. Vedení potrubí bude p iznané, vedeno v místnostech podél zdi nad

sebou s kotvením v p íchytkách z plast , nat eno emailovým nát rem RAL 9010. Maximální

vzdálenost úchytek:

DN 15 – 1,25m, DN 18 – 1,5m, DN22 – 2,0m, DN28 – 2,25, DN35 - 2,75m

Potrubí vedené v konstrukcích bude opat eno tepelnou izolací MIRELON tlouš ky 9 mm.

Spád potrubí min 3 ‰ sm rem k vypoušt cím armaturám. Rozvody vedené pod stropy

suterénu budou vedeny v izolaci v tlouš kách dle výpo tu a SN.

Použitá izolace Mirelon Stabil tl.20mm (p ívodní potrubí) tl. 13mm (vratné potrubí).

Kotvení potrubí bude provedeno pomocí U kotev do stropu dle doporu ených rozte í.

Systém bude odvzdušn n p es otopná t lesa pomocí automatického odvzduš ova e. V

nejnižších místech budou instalovány vypoušt cí kohouty. V trase potrubí nebudou

instalovány kompenza ní vsuvky. Potrubí bude dilatovat v rozích.

6.4 Otopná t lesa :

Pro návrh byla použita desková ocelová otopná t lesa fy KORADO typu RADIK VK, VKL

a VKM s odvzduš ovacími ventily. T lesa RADIK jsou dodávána s finální povrchovou

úpravou a v etn  p ipev ovacích držák .
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V kuchyních a úklidových místnostech jsou navržena koupelnová t lesa Koralux Standart,

která mohou být dopln na elektrickou patronou pro kombinované vytáp ní, s termostatem o

výkonu dle doporu ení výrobce.

Na chodbách ve 2.NP a 3.NP jsou osazena otopná t lesa Koratherm Vertikal.

Pozn.: Otopná t lesa dodávané do toalet budou mít p edúpravu pozinkováním.

7 Regulace a armatury
Individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech bude zajišt na pomocí

termostatických hlavic na otopných t lesech. V p íloze je p iložen podrobný výpo et

nastavení regula ních armatur na otopných t lesech ve v tvi 01. Plynový kotel bude ízen

vlastní automatikou dle ekvitermní k ivky a asového programu. Hydraulické vyvážení

soustavy je provád no na jednotlivých patách stoupa ek pomocí vyvažovacího ventilu

s vypoušt ním. Navrženy ru ní vyvažovací ventily STAD (Heimeir), nastavení bude

provedené podle pracovního diagramu ventilu a vypo tených hodnotách hmotnostních

pr tok a tlakových ztrát.

Elektronická regulace a MaR nejsou p edm tem tohoto projektu.

7.1 Hydraulický vyrovnáva dynamických tlak (HVDT)

Navržený HVDT umíst ný ve strojovn mezi kotlovým a otopným okruhem. Pro správnou

funkci HVDT by m l být pr tok kotlovým okruhem v tší o 5-10% než pr tok otopnou

soustavou. Sou ástí HVDT je odkalovací armatura.

Navržen TYP I pro max. pr tok 4 m3/h napojení potrubí pr m r 57mm, pr m r t la 108mm.

7.2 Rozd lova a sb ra okruh

Rozd lova  d lí vstupní kotlový okruh a okruh otopných t les. Navržen zakázkov  d laný

rozd lova  se sb ra em jako ocelový sva enec pr m r 80mm pro vyúst ní na 4 obvody.

8 Ochrana životního prost edí
Vlivy na životní prost edí

Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhoršení vliv  na životní prost edí.

8.1 Množství vypoušt ných zne iš ujících látek

Plynové kotle b hem svého provozu budou produkovat emise vznikající spalováním

zemního plynu.
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Oxid uhelnatý (CO):

emisní faktor < 15 mg/kWh

Oxidy dusíku (N0x):

emisní faktor < 15 mg/kWh

9 Bezpe nost p i realizaci a užívání
Havarijní opat ení v technické místnosti

- idlo na vnit ní teplotu ti v koteln , nebo ti < 40°C - v trání;

- idlo nedostatku vody v soustav – expanzní nádoba;

- Ochrana proti zatopení kotelny – podlahová vpus ;

9.1 Bezpe nost p i realizací díla

Bezpe nost p i realizací díla zajiš uje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve zn ní

pozd jších p edpis (Zákoník práce) a vyhl. 324/1990 – bezpe nost práce a technických

za ízení p i stavebních pracích.

Veškeré práce mohou provád t pouze osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací.

9.2 Bezpe nost p i provozu a užívání za ízení

P i provozu za ízení smí za ízení obsluhovat zaškolená osoba. P i obsluze za ízení je nutno

dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze za ízení a pokynech pro obsluhu za ízení.

P edání návod a pokyn pro obsluhu za ízení a zaškolení obsluhy je povinností zhotovitele

za ízení.

10 Požární ochrana
P i instalaci a provozu za ízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu.

11 Pokyny pro montáž
11.1 Zdroj

Instalaci a uvedení za ízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací

vlastnící osv d ení o kvalifikaci a oprávn ní k innosti odpovídající rozsahu.

P ed uvedením za ízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace.

Postup uvedení za ízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci za ízení.
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11.2 Topná soustava

Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se ídí SN 06 0310. Montážní práce musí

provád t osoba s osv d ením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Po

dokon ení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky t snosti instalovaného za ízení.

Zkoušku provede p etlakem vody minimáln 6 bar. Kontrolu t snosti prov í jednak

prohlídkou za ízení a jednak poklesem zkušebního p etlaku. Zkouška vyhoví, pokud není

zjišt n únik a neklesne zkušební p etlak.

11.3 Topná zkouška

Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spo ívá zejména v provedení zkoušky

t snosti a v provedení dilata ní a topné zkoušky dle SN 06 0310.

Dilata ní zkouška se provede dvojnásobným oh átím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a

jejím ochlazením. P i zkoušce nesmí být zjišt ny net snosti ani jiné závady.

Sou ástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach soustavy oh átou topnou vodu.

Topná zkouška systému úst edního vytáp ní bude provedena v rozsahu 24hod. Sou ástí

topné zkoušky bude nastavení dvoj-regula ních ventil topných t les tak, aby nedocházelo k 

jejich nerovnom rnému oh ívání.

P ed zahájením topné zkoušky musí být provedeno autorizované uvedení kotl  do provozu.

Zkouškou bude prokázána:

- správná funkce armatur

- rovnom rné oh ívání topných t les

- dosažení technických p edpoklad  projektu

- správná funkce m ících a regula ních za ízení

- správná funkce zabezpe ovacích za ízení

- dostate ný výkon za ízení

- výkon zdroje pro oh ev TUV

- dosažení projektované ú innosti topného zdroje a dodržení emisních limit

11.4 Zp sob obsluhy a ovládání

Za ízení je ur eno pro ob asnou obsluhu jednou osobou, spo ívající v kontrole funkce

za ízení a korekci nastavených uživatelských parametr . Osoba obsluhující za ízení musí

být prokazateln seznámena s bezpe nostními a provozními podmínkami za ízení a v

obsluze zacvi ena a musí mít k dispozici návody k obsluze za ízení.
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11.5 Požadavky na související profese

Pro instalaci za ízení je nutné z ízení prostup pro rozvod topné soustavy v jednotlivých

podlažích a pro odvod spalin p es st ešní konstrukci.

11.6 Elektroinstalace

Pro napojení jednotlivých kotl a regulátoru na elektrickou instalaci je nutno z ídit do

blízkosti kotl samostatn jišt ný p ívod ukon ený zásuvkami. Pro napojení venkovního

sníma e teploty nutno instalovat kabelové vedení od kotl na chrán né místo na neoslun né

ásti budovy.

Pot eba p íkonu: 2 x kotel …………: 2x 0,8 A

MAR v etn erpadel: 3,5 A

Veškeré potrubí a armatury musí být uzemn ny podle SN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-

51 ed.2, 33 2000-6-61.

12 Uvedení do provozu
Po skon ení montážních prací bude potrubí propláchnuto, osazeno regula ními armaturami a

bude provedena stavební zkouška a zkouška t snosti dle SN 06 0310. Poté bude provedeno

ádné nastavení p ednastavení všech regula ních šroubení dle realiza ní projektové

dokumentace.

Po montáži bude provedena dilata ní a topná zkouška dle SN 06 0310. Po provedení všech

zkoušek musí být systém rozvodu znovu zprovozn n. O všech zkouškách bude po ízen zápis

s podpisy zú astn ných stran.

Dále budou p i montáži dodržovány tyto zásady:

- t snící materiál bude použit dle protékajícího média a jeho pracovní teploty a tlaku,

- na ob hových erpadlech bude provedeno ochranné pospojovaní a erpadla budou

ádn  uzemn ny,

- ochranné pospojování erpadel bude provedeno tak, aby bylo ádn umožn no

ovládání uzavíracích armatur,

- montáž za ízení a ob hových erpadel musí odpovídat provozním a montážním

p edpis m výrobce. Na elektronických ob hových erpadlech se po montáži a

oživení dle montážních a provozních p edpis  výrobce erpadel nastaví pracovní bod

erpadla a zp sob regulace erpadla.

- všechna ocelová potrubí budou ádn  uzemn na,
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- na tlakom ru u expanzní nádoby budou barevn nov vyzna eny hodnoty nejvyššího

dovoleného p etlaku soustavy ( ervená barva), nejvyššího provozního p etlaku

(hn dá barva) a nejnižšího provozního p etlaku (zelená barva) a nejnižšího

dovoleného p etlaku soustavy (modrá barva). Tyto hodnoty budou vyzna eny b hem

zkušebního provozu.

Kontrola expanzní nádoby

P ed uvedením do provozu je nutno expanzní nádobu nastavit na požadovaný tlak. Nejd íve

se nastaví tlak plynu (nádoba musí být prázdná!) a potom se nádoba naplní studenou vodou.

Obr. Schéma postupu p i stanovení správného tlaku v expanzní nádob

Kontrola expanzní nádoby za provozu

Kontrolu doporu ujeme provád t minimáln  1x za rok. Zrakem kontrolujeme úniky z

nádoby nebo z p ipojení, dále korozi a deformaci plášt  nádoby. Pokud je nádoba v po ádku,

zkontrolujeme nastavení tlaku plynu. Nádobu uzav eme a vodu z nádoby vypustíme.

Následn zkontrolujeme tlak plynu dle bodu 1).

asto je diskutováno, jaký druh plynu používat pro pln ní expanzních nádob. Ve výrob se

používá dusík, p i servisu se v tšinou používá stla ený vzduch. Prakticky nemá volba typu

plynu vliv na innost a životnost nádoby.
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13 Dokladová ást
Související a citované normy a p edpisy

Normy

SN 06 0830 - Zabezpe ovací za ízení pro úst ední vytáp ní a oh ev TUV

SN 13 0010 - Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní p etlaky.

SN 13 0015 - Potrubní ásti. Definice a výb r jmenovitých sv tlostí DN.

SN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách – Výpo et tepelného výkonu

SN 13 0020 - Potrubí. Technické p edpisy.

SN 13 0072 - Potrubí. Ozna ování potrubí podle provozní tekutiny.

SN EN 1057 - M a slitiny m di - Trubky bezešvé kruhové z m di pro vodu a

plyn pro sanitární instalace a vytáp cí za ízení

SN EN 288 -1 - Stanovení a schvalování postup  sva ování kovových materiál .

- Všeobecná pravidla pro tavné sva ování.

SN 06 0310 - Úst ední vytáp ní – Projektování a montáž

SN EN 13 480 - Potrubí. Technické p edpisy

SN 13 0108 - Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické p edpisy

SN 06 0310 - Úst ední vytáp ní – projektování a montáž

SN 73 4201 -Komíny a kou ovody – Navrhování, provád ní a

p ipojování spot ebi paliv

Právní p edpisy

Vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní

bezpe nosti práce a technických za ízení ve zn ní pozd jších p edpis .
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1. SITUACE
Jedná se o novostavbu Administrativní budovy. Objekt bude vytáp n teplovodní soustavou

(úst edním vytáp ním).

Zdrojem oh evu topné vody a p ípravy teplé vody budou dva nást nné plynové kondenza ní

kotle.

Strojovna s technologii bude umíst na v suterénu objektu v „Místnosti s plynovými

spot ebi i (strojovn ) .SO1.

Ve smyslu SN a platné legislativy se nejedná o kotelnu.

1.1 Plynovodní p ípojka

STL plynovodní p ípojka -stávající

Plynovodní p ípojka z místního STL rozvodu plynu je vystavena na hranici pozemku a

ukon ena vyvedením nad úrove okolního rostlého terénu s KKP 1“ (kulový kohout

plynový) a zaslepením.

Místní STL plynovodní sí je vedena v místní  p ilehlé komunikaci par. . I/237.

2. DOMOVNÍ PLYNOVOD
Tato ást projektu eší souvislosti se z ízením nového OPZ (odb rné plynové za ízení),

instalaci spot ebi  na plynná paliva a spot ební rozvod plynu p edm tného objektu v souladu

s požadavky na bezpe nost osob, zví at, ochranu majetku a životního prost edí na sou asné

technické úrovni.

Projekt „Domovního plynovodu“ ne eší ostatní rozvody (rozvod topného média, vody,el. en.

aj.). V projektu je p ihlíženo k požadavk m investora.

Na základ tohoto projektu bude z ízeno nové OPZ.

Ze stávající STL plynovodní p ípojky ukon ené na hranici pozemku na základ tohoto

projektu bude z ízeno nové OPZ (odb rné plynové za ízení).

HUP – p edávací (faktura ní) místo dodávky plynu bude v plynom rném p íst ešku, který

bude sou ástí oplocení.

2.1 Plynom rná sestava

Na stávající ukon ení STL plynovodní p ípojky vyvedené nad úrove okolního terénu

dot ené parcely a ukon ené KKP 1“ = HUP se instaluje STL regulátor tlaku plynu KHS-2-

5AA, plynom r velikosti G6 a KKP 1“. Napojení plynom ru se provede pomocí 2 a 3 ks
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kolen nebo odpovídajícím zp sobem v souladu s požadavky dodavatele plynu. Instaluje se

„rozp rka“ a plynom r se ukotví.

Od tohoto uzáv ru pokra uje vedení po p echodu na vedení v plastu pod úrove ok. terénu a

dále sm rem kolmo k objektu.

Vstupní (STL) a výstupní (NTL) plynovodní potrubí z plynom rné sestavy, v plynom rném

p íst ešku, bude ukotvené proti pohybu. Vstupní STL potrubí bude nad úrovní ok. terénu

vedeno v chráni ce.

Provedení plynom rné sestavy bude v souladu s platnými vyhláškami, zákony,  p edpisy,

SN a TPG a požadavku dodavatele plynu.

2.2 Vn jší domovní NTL plynovod

Venkovní domovní plynovod bude v délce cca 24m, veden v potrubí z plastu (typu Dualtec

PE 100+) D 32x3 pod úrovní terénu k obvodové zdi stávajícího objektu. Vn jší domovní

plynovod bude ukon en vyvedením do sk í ky v obvodové zdi a po p echodu na ocel

ukon en KKP 1“ = UP–O (uzáv r plynu objektu). Za tímto UP–O prostupuje NTL vedení

plynu v oceli do objektu.

2.3 Vedení pod úrovní terénu

Plynovodní potrubí vedené pod úrovní terénu D 32x3 DUALTEC PE 100+, SDR 11 bude

uloženo v upraveném loži ve výkopu k tomu zbudovaným s min. krytím 800 mm. V míst

výstupu nad povrch okolního terénu bude potrubí uloženo v ochranné trubce a ukotveno proti

pohybu. Na potrubí bude p ipevn n signaliza ní vodi (Cu 2.5 mm IZ). Ukon ení

signaliza ního vodi e bude „voln “ v plynom rném p íst ešku a sk í ce UP-O.

Po uložení nového potrubí a úsp šné tlakové zkoušce bude v celé délce bude proveden obsyp

potrubí výkopkem vhodné zrnitosti do min. výše 300 mm s hutn ním rovnom rn v bo ním

profilu výkopové rýhy. Technologie hutn ní musí vylou it pohyb a poškození povrchu

potrubí. Pro lože, podsyp a obsyp potrubí lze použít p ímo odpovídající zrnitost zeminy

výkopku (v p ípad nevhodnosti písek). Na povrch obsypu (300 mm nad povrch potrubí)

bude položena výstražná fólie žluté barvy. Další zásyp lze provést vlastním výkopkem.

Povrch výkopové rýhy se upraví do p vodní úrovn  okolního terénu.

P ed provedením obsypu plynovodní p ípojky se provede geodetické zam ení v systému

JTSK v sou adnicích x, y, z tak, aby bylo využitelné pro tvorbu grafické databáze dodavatele

plynu.

Provede se dokumentace skute ného vedení a provedení trasy p ed kone ným zakrytím.
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2.4 Použitý materiál

DUALTEC - trubka z vysokohustotního polyethylenu HDPE 100+, opat ena ochranným

plášt m z polypropylenu.

Je odolná proti od r m, vryp m a jiným typ m mechanického poškození. Tlouš ka plášt je

pln  dosta ující pro dokonalou ochranu trubky.

P i sva ování elektrotvarovkami i na tupo se doporu uje konce potrubí chemicky istit a

zbavit tak veškerých ne istot a mastných stop.

Použití:

- plynovodní potrubní systémy (ochranný pláš je v oranžové barv )

- pro výkopové pokládání (výkop lze zahrnout vyt ženou zeminou s hrubostí zrna do

63mm, zemina nesmí obsahovat materiály, které mohou b hem doby m nit objem nebo

konzistenci – led a zmrzlá zemina, d evo, promo ená zemina apod.).

Výhody:

- trvalá ochrana vnit ního PE potrubí proti poškození p i dovozu, skladování,

manipulaci a pokládání potrubí

- odpadají náklady na odvoz vykopané zeminy a její testování (lze ji použít znovu),

nemusí se dovážet speciální obsypové materiály

- jedná se o ekologicky šetrný výrobek, recyklovatelný a hygienicky nezávadný

- potrubí se vyzna uje nízkou m rnou hmotností, chemickou odolností a

korozivzdorností

- životnost tohoto potrubí je minimáln  50 let

2.4.1 Možnosti spojování potrubí

Potrubí DUALTEC lze spojovat po odstran ní ochranného plášt podobn jako potrubí PE

100+ bez plášt , a to bu sva ováním natupo, elektrotvarovkami nebo mechanickými

tvarovkami. Sva ování obecn se provádí podle norem SN EN 12201, 1555 a p edpisu TPG

702 01. 

2.4.2 Uložení do otev eného výkopu

Pokládka musí odpovídat požadavk m platných dle jednotlivých obor použití (jiné pro

pokládku vodovodního nebo plynovodního potrubí) a rozm ry výkopu by m ly být totožné

s pokládkou klasického PE potrubí . Celá vrstva se skládá z lože, bo ního, krycího a horního

obsypu.

Lože

Dno by m lo být vytvo eno podle spádu potrubí. Musí být srovnáno tak, aby na n m potrubí

leželo po celé délce (vyrovnávací vrstva by m la mít 50mm - 100mm). Potrubí nesmí ležet na
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zmrzlé zemin a nesmí v ní být ani kameny se zrnitostí v tší než 63mm a materiály, které

mohou v ase m nit sv j objem nebo konzistenci. To platí i pro obsypové vrstvy. A to proto,

aby nedocházelo k bodovému zatížení a deformaci ur itého místa na potrubí.

Obsyp

Obsyp potrubí se provádí ve dvou vrstvách (bo ní a krycí) a tvo í tzv. ú innou vrstvu. Ta by

m la dosahovat do výšky 15 – 30 cm nad horní okraj trubky. Vždy se musí dbát na to,

abychom nehutnili zeminu nad trubkou, ale po stranách. Zasypávání provádíme z p im ené

vzdálenosti, abychom potrubí nepoškodili. Obsypový materiál musí spl ovat obdobné

podmínky, jako je tomu u lože. (velikost zrna a struktura zeminy,…).

Horní zásyp výkopu

Optimální je použít zeminu, která jde bez problém zhutnit. Zárove je však d ležité, kde je

potrubí uloženo. V p ípad , že se jedná o výkop provedený ve volném terénu, lze použít

k hornímu zásypu vykopanou zeminu. P ed znovupoužitím ji však musíme uložit na místo,

kde zamezíme jejímu zmrznutí nebo jakékoliv jiné zm n konzistence vlivem pov trnostních

podmínek. Pokud je potrubí uloženo pod komunikací je lepší použít kvalitn jší materiál, nap .

št rkopísek. Od 30 cm zásypu lze hutnit zeminu i p ímo nad potrubím.

Výrobky jsou schváleny pro použití v R a jsou ve shod s SN EN 12 201, 1555 a

p episem TPG 702 01.

2.5 Vnit ní domovní NTL plynovod

Prostup plynovodního potrubí ocel 1“ do objektu obvodovou konstrukcí bude v ocelové

chráni ce, ut sn n plynot sn a vodot sn – ešení dle TPG 704 01, p ímo do „Místnosti

s plynovými spot ebi i“ pod úrovni stropu.

Dále potrubí klesá a je vedeno cca 500 mm nad úrovni poch zné plochy suterénu podél

vnit ního obvodového zdiva k akumula nímu potrubí p ed plynovými spot ebi i.

Z akumula ního potrubí bude vystaveno p ipojovací potrubí 3/4“ pro plynové spot ebi e dva

nást nné plynové kondenza ní, ukon ené KKP 3/4“ p ed napojením spot ebi e.

Veškeré rozvody plynu provedené v suterénu budou vedeny „pohledov “, v oceli spojované

sva ováním, kotvené do vnit ního zdiva.

3. PLYNOVÉ SPOT EBI E
Instalovanými plynovými spot ebi i jsou 2ks nást nných plynových kondenza ních kotl fy

Buderus, typu Logamax plus GB 162-35, každý o jmenovitém výkonu 5,8-32,7 kW (p i

80/60°C). Tepelný p íkon každého spot ebi e je 6,1-33,5 kW (p i 50/30°C). Kotle jsou

zapojeny do kaskády. Chod kotl je ízen automaticky regula ními moduly ady Logamatic
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ekvitermn a asov , která zajiš uje komunikaci mezi kotli a otopnou soustavou (podrobn ji

ást vytáp ní).

Kotel má zabudované kotlové erpadlo.

Na zdroj el. energie napojen bude napojen odpovídajícím el. vodi em ze samostatného

jistícího okruhu vyvedeného z el. rozvodné sk ín v objektu – nutno provést odborn

zp sobilou osobou – výchozí el. revize p edm tné ásti (tuto ást eší PD ásti elektro).

3.1 P ipojení plynových spot ebi

P ipojení nást nných plynových kondenza ních kotl fy Buderus, typu Logamax plus GB

162-35, spot ebi e provedení „C“- o max. p íkonu 33,5 kW se provede pevn (p ípadn

nerezovým vlnovcovým potrubím typu WS, DN 25, se závitovými koncovkami ur enou pro

p epravu plynu – doložit atest).

Místnost  s kotli je  p ímo v tratelná do venkovního prostoru okny.

Redukovaný odb r plynu

Vr= (K3*V3) = 0,933x 2x 3.53 = 6.58 m3 * hod-1

3.2 Odvod spalin a p ívod spalovacího vzduchu

Odtah spalin od obou plynových kotl v kaskád vedle sebe bude pomocí systému LIB a

CAS (Almeva), kou ovod pr m r 125mm se sklonem 3st. sm rem ke  kotli.

4. NÁT RY
Plynovodní potrubí provedené v oceli, vedené povrchov bude po úsp šných zkouškách

pevnosti a t snosti nat eno 1x základním nát rem a 2x vrchním nát rem žluté barvy (nebo

bílé barvy se žlutými pruhy) odstínu 6300, vždy p i prostupech do jednotlivých místnosti

(p íp. jiná se žlutými pruhy– v souladu s SN).

5. ZKOUŠENÍ A UVEDENÍ OPZ DO PROVOZU
V souladu s SN EN 1775 a TPG 70401 a ostatními zákony a vyhláškami v platném zn ní

pro rozvody plynu a plynové spot ebi e.

Veškeré vedení a provedení rozvodu bude v souladu s platnou legislativou, eskými

technickými normami, p edpisy, technickými doporu eními aj. souvisejícími platnými

p edpisy, zejména SN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 700 01.
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Oprávn ný servisní technik uvede kotel(le) do provozu na základ  p edložených

doklad o díl ích provozních zkouškách soustavy, platných revizích a provede kontrolu

zapojení kotle do soustavy. Se ízení výkonu kotle pro vytáp ní je ízeno vlastní

automatikou zabudovanou v kotli a vnit ním regula ním p ístrojem.

Veškeré pracovní postupy odpovídají platným pravidl m a technologickým p edpis m a jsou

základním p edpokladem pro poskytnutí záruky za dílo.

6. BEZPE NOST PROVOZU
Je-li plynovodní potrubí vedeno povrchov , nesmí být na n j zav šovány žádné p edm ty.

Vedení plynovodního potrubí nesmí být používáno jako nosné a nesmí být na n j p enášeny

žádné síly. Kotvení plynovodního potrubí musí umož ovat délkovou dilataci. Podmínky

bezpe ného provozu plynových spot ebi jsou v p edpisu pro obsluhu spot ebi e ur eny

výrobcem, který je nedílnou sou ásti jeho dodávky. Chod ho áku plynového kotle, nucený

ob h topného média soustavy teplovodního vytáp ní a oh ev TV je ízen zabudovanou

automatikou, která je nedílnou sou ásti kotle. Trasa, dimenze, zp soby napojení spot ebi aj.

souvislosti jsou jednozna né z výkresové ásti této PD.

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
- Staveništ  se nachází na neve ejném prostranství.

- Z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob je nutno výkop zabezpe it p íslušným

hrazením tak, aby nedošlo k úrazu pádem do otev eného výkopu.

- S ohledem na druh stavby není ešeno za ízení staveništ , popis staveb za ízení staveništ ,

plán BOZP p i práci na staveništi.

- Provád ní stavby neohrožuje životní prost edí.

- Orienta ní lh ta výstavby iní 3 dny.

- Plán organizace výstavby není nutno zpracovat s ohledem na charakter a jednoduchost stavby.

- Stavba nemá vliv na povrchové podzemní vody.

- Požadavky na provoz za ízení jsou v kompetenci dodavatele plynu –dány požadavky,

podmínkami a smlouvou o p ipojení k distribu ní soustav a nelze je dále jinak up es ovat a

m nit.

- ešení komunikací a ploch z hlediska p ístupu a užívání osob s omezenou schopností pohybu

a orientace se netýká dané stavby.

- Stavba nemá svým charakterem p ímý vliv na životní prost edí.
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7.1 Zemní práce

Veškeré zemní práce budou provád ny v souladu s požadavky platné legislativy a ostatními

dopl ujícími a technologickými postupy a p edpisy pro ádné provedení stavby. V místech

k ížení podzemních síti budou provád ny ru ní výkopy (na základ vytý ení jejich správci)

p i hloubce výkopu v tší než 1.3 m bude použito odpovídající pažení dané geologickým

podložím místa stavby a pov trnostními podmínkami. P edm tné stavby se týkají zejména

výkopové práce, uložení potrubní trasy v zemi, zp tného záhozu výkopkem s hutn ním a

uvedení do souladu s p vodní úrovni a srovnatelnou kvalitou povrchu.

7.2 Kone ná úprava ploch a prostranství

Všechny prostory dot ené p edm tnou stavbou budou uvedeny do p vodní úrovn a kvality

okolního terénu a p i dokon ení stavby budou tyto protokolárn  p edány jejich vlastníkovi i

správci.

7.3 Ochrana zdraví a zajišt ní bezpe nosti p i práci

Bezpe nost p i provád ní stavby bude zajiš ována dodržováním platných norem a

souvisejících p edpis  v platném zn ní. P i provád ní stavby (montážních, stavebních a

zemních pracích) je nutno dodržovat obecn platné zákony, vyhlášky a p edpisy týkající se

bezpe nosti práce o ochran zdraví a následné bezpe nostní p edpisy vyplývající z legislativy,

p íslušné provozní, technologické postupy, na ízení a montážní p edpisy výrobc jednotlivých

komponent a celk zabudovaných do p edm tné stavby.

Staveništ bude ozna eno výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob,

staveništ “, otev ené výkopy budou zabezpe eny proti pádu osob odpovídajícími zábranami

(pevné zábradlí, poch zné lávky pro p ší, výstražné osv tlení, výstražné, zákazové a

informa ní dopravní zna ky).

8. SOUVISEJÍCÍ NORMY A P EDPISY

SN 73 3050 Zemní práce

SN EN 12613 Ozna ování výstražnou fólii z plast  pro kabely a potrubí uložené v 

zemi

SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení

TPG 702 01 Plynovody a p ípojky z polyetylénu

TPG 921 01 Spojování plynovod a plynovodních p ípojek z polyetylénu
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vyhl. . 324/1990 Sb., 363/2005 Sb., o bezpe nosti práce p i stavebních pracích a ostatní

dopl ující p edpisy a zákony

Zak. . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon další související

normy a p edpisy v platném zn ní
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