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1.1 ÚVOD
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu v obci
Horná Potôň. V súčasnosti je objekt vykurovaný plynovými gamatkami. Objekt sa plánuje zatepliť, vymenia
sa otvorové konštrukcie. Vykurovanie je navrhnuté na nový stav, t.j. na zateplený objekt.
Vykurovanie objektu bude riešené konvenčným vykurovaním prostredníctvom doskových vykurovacích
telies.
Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie z nástenných plynových kotlov, ktoré budú umiestnené
v 1.pp existujúceho objektu.
1.2 TEPELNÁ BILANCIA OBJEKTU
Tepelné straty objektu a projektované tepelné príkony miestností boli stanovené na základe STN EN
12831 pre teplotnú oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou -11 °C. Faktor zakúrenia „fRH“ bol stanovený na
1-hodinový čas zakurovania s predpokladaným znížením vnútornej teploty o 2 K v čase max. 8 hodinového
útlmu.
Súčinitele prestupu tepla stavebných konštrukcií:
konštrukcia:
súč. prestupu tepla k [ Wm2K-1 ]
1. Obvodové steny zateplené
0,276
2. Podlaha na teréne
2,551
3. Strešná konštrukcia
0,111
4. Okná
1,0
5. Vchodové dvere
1,0

i = 55 272 W
Celkové projektované tepelné straty objektu:
Celkový projektovaný tepelný príkon objektu: HL = 63 949 W
1.3 Výpočet ročnej spotreby energie na vykurovanie
Ročná spotreba energie na vykurovanie je vypočítaná na základe STN EN 832 + AC
predbežného odhadu ročnej spotreby paliva na vykurovanie.
Základné údaje:
Počet vykurovacích dní za rok:
Priemerná vonkajšia výpočtová teplota počas vykurovacieho obdobia:
Priemerná vnútorná výpočtová teplota:

za účelom

d = 208 deň
θe = 4,2 °C
θi = 18,0 °C

Ročná potreba tepla na vykurovanie :

Erok ,UK 

 .24. c .d .(ti  tep )
1000.(ti  te )



0,85.24.63949.208.(18  4,2)
 129124,4
1000.(18  11)

kWh.rok 1  442,65GJ
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2.0 Zdroj tepla na vykurovanie
Vykurovací systém je navrhnutý ako nízkoteplotný, s núteným obehom teplonosnej látky, zabezpečený
uzavretou tlakovou expanznou nádobou s membránou a membránovým poistným ventilom.
Ako zdroj tepla na vykurovanie budú osadené 2ks nástenný kondenzačný kotol typu Junkers
Cerapurcomfort na spaľovanie zemného plynu s menovitým výkonom 42,0 kW. Kotol bude v zhotovení „B“
odvod spalín do existujúceho komína – komín treba vyvložkovať.
Účinnosť 109 %, plynulá regulácia výkonu, horák s predzmiešavaním, elektronika Bosch Heatronic,
ekvitermický regulátor, maloobjemný tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej hliníkovo-kremíkovej
zliatiny s najmenej kyslým kondenzátom, expanzná nádoba s objemom 12 l, elektronicky riadené čerpadlo,
bezhlučná prevádzka ventilátora (35 dB).
Na podporu prípravy teplej vody budú v budúcnosti na strechu osadené 2ks ploché solárne kolektory.
2.1 KOTOL 1 a 2
Typ kotla:
Počet:
Menovitý výkon:
Menovitý príkon:
Zapaľovanie:
Palivo:
Spotreba paliva:
Odťah splaín:
Účinnosť:
Elektr. napájanie:
Hmotnosť:

CERAPURCOMFORT ZSB 42-3A
2 ks
10,1 – 40,4 kW ( pri tepl. spáde 75/60 °C )
40,0 kW
elektrické
zemný plyn
4,0 m3/h
DN 80 / 125 mm
max. 109 % (75/60 °C)
230V / 50Hz, 100 W
40 kg

3.0 Regulácia
Tepelný spád sústavy vykurovania je 75/60°C. Reguláciu vykurovacieho zariadenia bude zabezpečovať
ekvitermický regulátor Junkers FW200 v závislosti od vonkajšej teploty. Snímač vonkajšej teploty je
súčasťou dodávky ovládacej jednotky. Ovládacia jednotka môže byť namontovaná vo vykurovacom kotle
resp. samostatne.
Snímač vonkajšej teploty musí byť namontovaný tak, aby meranie vonkajšej teploty nebolo
ovplyvňované, preto musí byť umiestnený vždy na severnej strane. Snímač nesmie byť namontovaný nad
oknami, dverami a vetracími oknami resp. pod balkónom alebo strechou.
4.0 ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE
Výpočet veľkosti expanznej nádoby podľa STN EN 12828:
Tlakové expanzné nádoby s membránou musia vyhovovať EN 13831 a STN EN 12828.

Ve 

e.Vsystem
100
Ve
e

Vsystem



1174.2,86
 33,57
100

litrov

zväčšenie objemu v litroch pri zohľadnení percenta zväčšenia objemu pri maximálnej
teplote vykurovacej látky
zväčšenie objemu vody v percentách – podľa tabuľky v STN EN 12828,
pri maximálnej návrhovej poruchovej teplote 80 °C e = 2,86
vodný objem systému v litroch. Je to celkový objem vody v potrubí, vykurovacích
plochách, zdrojoch tepla a pomocných okruhoch.
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Objem vodnej rezervy v litroch VWR
(pri expanzných nádobách nad 15L je vodná rezerva 0,5% objemu v systéme)

VWR  Vsystem .0,05  1174,2.0,005  5,8

litrov

Celkový objem expanznej nádoby:

Vexp,min  (Ve  VWR ).
Vexp,min
pe
ppv
po

pe  1
2,7  1
 (33,57  5,8).
 121,4
pe  po
2,7  1,5

litrov

celkový objem expanznej nádoby v litroch
konečný návrhový tlak v systéme,
pe = ppv – 0,1 . ppv = 3,0 bar – 0,3 bar = 2,7 bar
nastavený tlak poistného ventilu,
ppv = 3,0 bar
návrhový začiatočný tlak v systéme, po = 1,5 bar

Navrhujem osadiť do systému tlakovú expanznú nádobu s objemom 150 litrov.
Podľa STN EN 12828 začiatočný tlak pa – plniaci tlak systému musí byť
1,39 bar  pa,min  2,7 bar
Navrhujem pa,min = 1,5 bar. (0,15 MPa).
Návrh poistného ventilu :

dV  10  0,6. Qp  10  0,6. 42  13,9mm
Navrhujem poistný ventil DN20 s otváracím pretlakom 3,0bar.
5.0 VYKUROVACIE TELESÁ
Vykurovacie telesá sú navrhované oceľové doskové typu KORAD KLASIK A VENTIL KOMPAKT
(U.S. STEEL Košice), oceľové rebrové typu RD (MC-METAL s.r.o.).
Vykurovacie telesá VENTIL KOMPAKT majú zabudovaný kompaktný termostatický radiátorový ventil
Heimeier s s presným prednastavením, na ktorý sa namontuje termostatická hlavica ovládania typu – IVAR
T5000 pre priamu montáž na kompaktné VT. Napojenie vykurovacích telies bude riešené pomocou priamych
resp. rohových pripájacích armatúr IVAR VEKOLUXIVAR DS 346 Rp 1/2"-G 3/4" pre dvojrúrkový
systém.
6.0 ROZVOD POTRUBÍ
Rozvody budú vyhotovené z hladkých inštalačných medených rúr polotvrdých resp. tvrdých. Spojovanie
rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu alebo dodávateľa príslušných potrubných
materiálov spájkovaním na tvrdo resp. technikou lisovaných spojov. Pri spájkovaní natvrdo podobne ako pri
spájkovaní namäkko je potrebné rúry a tvarovky rezať kolmo na osi rúr, odhrotovať a vyleštiť do kovového
lesku. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Rozvod bude
izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou TUBOLIT hrúbky 20 mm.
Rozvod bude vedený volne pred lícom muriva, položený na konzolách resp. zavesený na závesoch.
Alternatívne je možné rozvod zasekať do obvodového muriva.
7.0 UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Po montáži vykurovacieho zariadenia sa urobí prepláchnutie systému cez vypúšťacie armatúry
s hadicovou spojkou, aby sa odstránili drobné mechanické nečistoty zo systému. Prepláchnutie sa vykoná
pred napojením kotlového zariadenia. Plnenie systému musí prebiehať pomaly, aby mohli unikať vzduchové
bubliny príslušnými odvzdušňovacími ventilmi. Po prepláchnutí systému sa urobí tlaková skúška
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vykurovacej sústavy skúšobným prevádzkovým pretlakom 180 kPa za dobu 6 hodín. Výsledok skúšky sa
považuje úspešný, ak pri obhliadke počas skúšania neboli zistené netesnosti.
Po tlakových skúškach nasleduje vykurovacia skúška podľa STN 060310.

Plynoinštalácia - Všeobecne

V súčastnosti je objekt vykurovaný plynovými gamatkami, v objekte je existujúci nízkotlakový
rozvod plynu. Všetky tieto plynové vykurovacie telesá budú demontované a plyn bude privedený
z existujúcej plynomerovej skrini do 1.pp pre napojenie 2ks navrhovaných plynových kotlov.
Plynofikácia obecného úradu a kultúrneho domu je navrhnutá nízkotlakovým rozvodom
zemného plynu. Výkresy sú vyhotovené podľa platných STN, stavebných podkladov a požiadaviek
investora. Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli dodržané ustanovenia STN EN 120071,2,3,4, STN EN 1775, STN 386405, STN 73 6005 a Technické pravidlo TPP 704 01.
STL Pripojovací plynovod

Kultúrny dom je v súčasnosti napojený na existujúci STL distribučný plynovod a na parcele
stavebníka pri exist. objekte je osadená existujúca skriňa pre exist. regulátor a plynomer. V rámci
rekonštrukcii sa navrhuje napojiť na existujúci domový nízkotlakový plynovod v exist. domovej
regulačnej zostave za existujúcim plynomerom.
Vnútorný plynovod

Návrh NTL častí objektového rozvodu bol vypracovaný v súlade s „STN 38 6405 - Plynové
zariadenia. Zásady prevádzky“, „TPP 704 01 – Domové plynovody – odberné plynové zariadenia
na zemný plyn v budovách“. Prechod plynovodu do budovy sa zhotoví ochrannou rúrou a zabezpečí
proti možnému prieniku plynu do budovy. Ako materiál rozvodov je použité oceľové bezšvové
zvárané potrubie tr. 11353 – potrubie vedené vo vnútri objektu.
Oceľové potrubie domového rozvodu plynu bude chránené ochranným náterom proti korózii (1x
základný náter a 2x krycí náter). Predpísaný odtieň krycej farby je 6200-žltá. Náter potrubia môže
byť prevedený len po úspešnom vykonaní tlakovej skúšky zo strany dodávateľskej organizácie.
Montážne práce
Na montáž vnútorného domového plynovodu v zemi platia príslušné ustanovenia „TPP 704 01 – Domové
plynovody – odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách“

Spájanie potrubia
Jednotlivé úseky oceľového potrubia sa prednostne zvárajú. Zváracie práce na plynovode
môžu vykonávať zvárači, ktorí majú platnú skúšku podľa „STN EN 287-1 - Kvalifikačné skúšky
zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele“ zodpovedajúceho rozsahu.
Pripojenie spotrebičov
Pred napojením plynových spotrebičov bude na potrubí osadená uzatváracia armatúra – plynový
uzatvárací guľový kohút. Na pripojenia plynových spotrebičov za uzatváracou armatúrou sa použije
flexibilná plynová hadica (GASFLEX) určená na pripojenie plynových spotrebičov v domových
inštaláciách.
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V objekte budú inštalované nasledovné plynové spotrebiče :
1. Plynový kondenzačný kotol JUNKERS CERAPUR COMFORT ZBR 42-3
s výkonom Q = 10,1-39,3 kW, spotreba zemného plynu q = 4,2 m3.h-1....... 2 ks
Kotol je v prevedení B,
Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín :

Plynový kotol je v prevedení B, podľa STN 06 1401, s prívodom spaľovacieho vzduchu z
interiéru a s odvodom spalín do exteriéru pomocou existujúceho komínového telesa.
Keďže kotol je v prevedený B t.j. závislý na vnútornom vzduchu, osobitné požiadavky
umiestnenie plynových spotrebičov a objem miestnosti sa kladú podľa TPP 704 01 čl. 12.3.
Umiestňovanie plynových spotrebičov :

Plynové spotrebiče možno umiestňovať len v takých priestoroch, ktoré svojimi rozmermi,
vetraním, prívodom vzduchu a určením zodpovedajú danému zhotoveniu a funkcii spotrebiča, resp.
jeho menovitému výkonu podľa jednotlivých ustanovení špecifikovaným v TPP 704 01 č.8. Pri ich
umiestňovaní treba rešpektovať ustanovenia STN 92 0300, a TPP 704 01. Plynové spotrebiče sa
umiestňujú a inštalujú tak, aby boli prístupné pre obsluhu a bežnú údržbu. Ak sú spotrebiče
umiestnené v miestnostiach, ktoré slúžia ako zhromaždisko osôb, ovládacie prvky spotrebičov
musia byť zabezpečené proti nedovolenej manipulácii.
Tlakové skúšky:
Na nových plynovodoch a existujúcich plynovodoch, na ktorých sa vykonali práce alebo
zmeny, sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s kapitolou 6 STN EN 1775. Účelom tlakovej skúšky
je preukázateľne overiť tesnosť a prevádzkovú schopnosť plynovodu pred jeho uvedením do
činnosti.
O úspešných skúškach vyhotoví zhotoviteľ zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky podľa
prílohy TPP 704 01 – D.
Odvzdušnenie , napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky
Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykoná
zhotoviteľ za účasti objednávateľa podľa STN 38 6405.
Prevádzka, kontrola, údržba a bezpečnosť
Odberné plynové zariadenie sa prevádzkuje a kontroluje podľa STN 38 6405.
Záver
Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržať všetky zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci, ako aj príslušné STN – najmä
STN 38 6405 - Plynové zariadenia. Zásady prevádzky
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN 73 6961 - Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami
STN 92 0300 - Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
EN 1775 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny pevádzkový
tlak menší alebo rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku.
TPP 704 01 Domové plynovody – odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
a všetky súvisiace platné vyhlášky a právne predpisy.
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