TECHNICKÁ SPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

A./IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavebný objekt:
Okres:

ZDRAVOTECHNIKA
BANSKÁ BYSTRICA

Pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:
- obhliadka
- pôdorysy

B./ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Projektová dokumentácia zdravotechniky, rieši návrh ležatých rozvodov teplej vody a cirkulácie. Podkladom pre
vypracovanie projektu boli výkresy stavebnej časti, podklady a požiadavky investora.

C./VNÚTORNÝ VODOVOD
Súčasný stav:
V objekte sa nachádzajú stúpacie potrubia studenej vody, napájajúce jednotlivé sociálne zázemia. Vstup pitnej
studenej vody DN50 vstupuje do objektu v sekcii B v dvoch miestach, kde sú aj hlavný uzáver vody s vodomermi.
Ležaté rozvody studenej vody sú realizované pod stropom suterénu k jednotlivým stúpacím potrubiam. Teplá
voda je pripravovaná bodovo v mieste spotreby pomocou prietokových ohrievačov.
Navrhovaná stav:
Predmetom návrhu je návrh rozvodov teplej vody a cirkulácie. Teplá úžitková voda sa bude pripravovať centrálne
v priestoroch kotolne ( sekcia D) v centrálnom bojlery. Z kotolne bude potrubie teplej vody vedené pod stropom
suterénu k jednotlivým stúpacím potrubiam, kde na päte každého z nich bude osadený guľový uzáver
s vypúšťaním príslušnej dimenzie. Teplá voda bude privedená k jednotlivým zariaďovacím predmetom.
Cirkulácia bude privedená do centrálnej kotolne. Ležaté potrubie cirkulácie bude vedené pod stropom suterénu
k jednotlivým stúpacím potrubiam. Na päte každého potrubia bude osadený guľový uzáver s vypúšťaním
a regulačný ventil Herz STRÓMAX FODRV*S. Na potrubí cirkulácie bude osadené cirkulačné čerpadlo Grundfos
ALPHA 2 25-40.
Ležaté a zvislé rozvody vodovodných potrubí sa zrealizujú z pevných plastohliníkových rúr Rautitan stabil alebo
flex spájaných lisovaním. Pre zvýšenie mechanických vlastnosti potrubia a zníženie rozťažnosti potrubia sa ležaté
rozvody teplej vody uložia do ochranných zasúvacích korýtok. Stúpacie cirkulačné potrubie je z ohybných
plastohliníkových rúr Rautitan stabil..
Rozvody vnútorného vodovodu je potrebné chrániť proti orosovaniu a tepelným stratám tepelnoizolačnými
materiálmi.
Potrubia teplej vody a cirkulácie TÚV sa zaizolujú izoláciou hrúbky rovnej alebo väčšej ako je
vnútorný priemer potrubia.
P. č. Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry

Minimálna hrúbka izolácie

1

do 22 mm

20 mm

2

od 23 mm do 35 mm

30 mm

3

od 36 mm do 100 mm

rovnaká ako vnútorný priemer potrubia

4

nad 100 mm

100 mm

Ležaté rozvody sa uchytia na stropné závesy, tvorené objímkou a závitovou tyčou. Rozostup závesou sa zvolí
podľa montážneho predpisu výrobcu v závislosti od dimenzie potrubia.
Montáž, tesnenie a izolácie potrubia je potrebné prevádzať podľa platných predpisov a noriem. V priebehu
montáže musia byť dodržané zásady života a zdravia pracovníkov a bezpečnosť pri práci v súlade s príslušnými
predpismi. Pred predávaním do užívania sa musí vnútorný vodovod, potrubia i armatúry, prepláchnuť a
dezinfikovať, napr. vodným roztokom chloranu sodného. Dezinfekčná látka musí pôsobiť min. 1 hod. Po
dokončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na navrhovanú vodovodnú prípojku
prehliadnuť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa spracuje zápis v súlade s príslušnými
predpismi.
Tlaková skúška sa prevádza za nasledujúcich podmienok:
Skúšobný tlak : min. 1,5 MPa /15 bar/
Začiatok skúšky: min. 1 hod. po odvzdušnení a dotlakovaní systému
Trvanie skúšky: 60 min.
Max. pokles: 0,02 MPa /0,2 bar//
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D./SPOLOČNÉ PODMIENKY
Na dodržanie záručných podmienok dodávateľov stavebných materiálov je potrebné potrubia a zariadenia
montovať podľa technologických a montážnych predpisov výrobcov stavebných materiálov. Montáž
zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených
pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác.
O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.
Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných
výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov
výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov. Pri realizácii je
potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Poloha potrubí zdravotechniky bude na
stavbe koordinovaná s ostatnými potrubiami v budove. Drážky do stien je možné robiť iba po dohode s hlavným
inžinierom projektu alebo statikom.

E./BOZP
Počas výstavby zariadenia staveniska ako i počas stavebných prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať, uplatňovať
a dodržiavať normy, technické a technologické postupy, a je potrebné dodržiavať všetky súvisiace STN, predpisy
a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, školiť a preskúšavať vedomosti pracovníkov
stavby a prevádzky týkajúcich sa bezpečnosti práce a hygienických predpisov. Najmä zákony a vyhlášky:
•

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

•

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko,

•

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami,

•

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce so zapracovanými zmenami,

•

Zákon č. 50/1976 stavebný zákon v znení neskorších predpisov,

•

Nariadenie Vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci,

•

Ostatné platné bezpečnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na zaistenie ochrany
zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie stavby (ďalších vládnych
nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. Národného inšpektorátu práce, STN a iných) pri všetkých vykonávaných
činnostiach.
Vypracoval: Ing. Darina Koleníková
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