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Abstrakt v eském jazyce

Bakalá ská práce pojednává o zásobování bytového domu v Brn  vodou a odvád ním

odpadních a deš ových vod. Teoretická ást pojednává o úst ední p íprav  teplé vody.

Ve výpo tové ásti je proveden návrh a výpo et rozvod  vnit ního vodovodu a

kanalizace.

Abstract in English language

Bachelor thesis deals with water supply and drainage of wastewater and rainwater in an

apartment house in Brno. The theoretical part deals with the central hot water

preparation. In the calculation part, is design and calculation of the distribution of water

supply and sewerage.

Klí ová slova v eském jazyce

úst ední p íprava teplé vody, vnit ní vodovod, vnit ní kanalizace, bytový d m, potrubí,

izolace, armatury, cirkulace, hygiena

Key words in English language

central hot water preparation, internal water supply, internal sewerage, apartment

building, piping, insulation, valves, circulation, hygiene
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ÚVOD

Moje bakalá ská práce eší rekonstrukci t inácti patrového panelového bytového

domu v Brn , v Novém Lískovci na ulici Oblá 39. 1.NP-12.NP slouží jako obytná

podlaží, dohromady je v dom  60 bytových jednotek. 1.PP slouží jako technické a

skladovací podlaží a je p ímo p ístupné z ulice Svážná.

Bakalá ská práce má t i ásti. První je textová teoretická, která pojednává o

úst ední p íprav  teplé vody.

Druhá ást je výpo tová, v ní je zpracováno už konkrétní zadání práce. Jsou zde

vstupní i výstupní hodnoty použité p ímo v projetu.

etí ást obsahuje výkresy vnit ní kanalizace a vodovodu a technická zpráva.
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A. TEORETICKÁ ÁST

ÚST EDNÍ P ÍPRAVA TEPLÉ VODY
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A1. ÚVOD

Úst ední p íprava teplé vody, jakožto téma teoretické ásti bakalá ské práce se v

zadané výpo tové a projektové ásti hojn  uplat uje. Bytový d m je perfektním

íkladem pro využití výhod úst ední p ípravy teplé vody. Nejprve rozeberu samotné

procesy v budov  z n kolika pohled , následn  technické a materiálové ešení potrubí a

na záv r stru né obeznámení s použitím této teorie na projektu.

A1.1 POJMY

 už pro oh ev a distribuci vody používáme jakýkoli systém i zdroj, vždy by

la mít vlastnosti stanovené v definici v norm : Teplá voda (TV) - oh átá pitná voda

vhodná pro trvalé používání lov kem a domácími zví aty; je ur ená k mytí, koupání,

praní, umívání a k úklidu; p i poruše dodávky studené vody se m že používat pro

va ení, mytí a pro hygienické ú ely. [1]

i úst edním oh ívání teplé vody je voda oh ívána v jednom míst , nej ast ji v

domovní, blokové nebo okrskové koteln . Nedílnou sou ástí bývá i potrubí cirkulace,

které nám má zajisti, aby voda na výtoku výtokových armatur m la dostate nou teplotu.

i volb  oh evu místního nebo úst edního, je pot eba vycházet z technicko

ekonomických kritérií, pop ípad  oba systémy zkombinovat.

Legenda: 1-oh íva  vody, 2-cirkula ní erpadlo, 3-výtoková armatura, 4-vodom r, 5-vodovodní ad
Obrázek A1.1.1: Úst ední p íprava teplé vody [2]

Pro daný d m i provoz m žeme zvolit konstrukci za ízení zásobníkovou,

pr to nou nebo smíšenou. i zásobníkovém oh evu se voda oh ívá v zásobníkovém

oh íva i tak, aby akumulované množství teplé vody pokrylo nerovnom rnosti odb ru
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i stálém, relativn  nižším p íkonu tepla pro oh ívání vody. p i pr to ném oh evu se

voda za íná oh ívat v okamžiku, kdy za ne odb r a není k dispozici žádná zásoba teplé

vody pro pokrytí nep edvídaných odb rových špi ek. Pr to ný oh ev je náro ný na

instalovaný p íkon, na druhé stran  má minimální prostorové požadavky. Smíšený

oh ev vody je oh ev vody s malým zásobníkem a takovým p íkonem, který umož uje

pokrýt b žné provozní požadavky pr to ným oh evem a špi kové odb ry ze zásobníku.

i smíšeném oh evu vody je rychlá doba oh evu vody v zásobníku, která bývá mén

než hodinu. [3]

Podle zp sobu p edávání tepla rozlišujeme oh ev na ímí a nep ímí.  U

nep ímého probíhá p es teplosm nnou plochu mezi vodou a oh ívající kapalinou nebo

párou. Tento zp sob je tlakov  nezávislý, protože tlak v primárním okruhu neovliv uje

tlak v sekundárním okruhu (rozvodu teplé vody). P ímí oh ev probíhá p estupem tepla z

tepleného vým níku mezi spalinami a oh ívanou vodou nebo z povrchu elektrické topné

vložky. Tento zp sob je také tlakov  nezávislý.

A1.2 POŽADAVKY

Rozvod teplé vody musí podle SN EN 806-2 zajistit, aby p i úplném otev ení

výtokové armatury vytékala nejpozd ji po uplynutí 30 s voda o teplot  50°C až 55°C,

výjime  60°C (v odb rové špi ce krátkodob  nejmén  45°C). Tato teplota teplé vody

je stanovena v SN 06 0320 a vyhlášce 194/2007 Sb. Proto se dlouhé rozvody teplé

vody opat ují cirkula ním potrubím a délka potrubí, která nejsou cirkula ním potrubím

opat ena, nemá být p íliš velká, aby jejich vodní objem v trase od oh íva e vody nebo

od odbo ení z potrubí s cirkulací k nejvzdálen jší výtokové armatu e nebyl v tší než

2,0l p i napojení výtokových armatur u umyvadel a d ez  a 3,0l p i napojení

výtokových armatur u van, sprch, velkokuchy ských d ez  a výlevek. P i soub hu

potrubí teplé a studené vody mají být potrubí v dostate né vzdálenosti od sebe, aby

nedocházelo k oteplování studené vody. U potrubí v instala ních šachtách nebo

nepr lezných kanálech se v p ipravovaných p edpisech dokonce požaduje odd lení

potrubí studené vody p kou. [4]
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Obrázek A1.2.1: Objem vody v potrubí teplé vody bez cirkulace [vlastní tvorba]

A2. ROZVODY TEPLÉ VODY

Na rozdíl od místního oh evu teplé vody u úst edního oh evu jsou rozvody teplé

vody v tšinou rozsáhlé a to samoz ejm  jak horizontáln  tak vertikáln . Používané

systémy rozvod  jsou tvený a okruhový. V tvený systém dopravuje vodu od zdroje,

tlaková stanice nebo vodovodní ad, p es ležaté, stoupací a p ipojovací potrubí až k

výtokové armatu e jednou cestou a jedním sm rem. Okruhový se m že použít pro

okruhy studené vody. P ivádí vodu ze dvou stran. Nej ast ji jeho použití m žeme vid t

u vn jších ležatých potrubí požárního vodovodu v tších pr . Pokud by byl

okruhový systém použit pro rozvody pitné vody je pot eba dát velký d raz na p esnost

návrhu aby v potrubí nedocházelo ke stagnování vody.

Tradi ní a nejpoužívan jší ešení je v tvený rozvod se spodním ležatým

potrubím a na n j navazujícími stoupacími potrubími. Potrubí je vedeno v nejnižším

podlaží, nej ast ji technickém, zav šeno pod stropem nebo pod domem v instala ním

kanále, toto ešení je mén asté. Pokud z n jakého d vodu nelze umístit ležaté rozvody

do nejnižšího podlaží nebo instala ního kanálu, m že se použít n které z vyšších

podlaží, t eba i nejvyšší. V od vodn ných p ípadech je vhodné použít rozsáhlých

horizontálních rozvod , nap íklad m ení odb ru vody v jednotlivých ástí budovy.

Stoupací potrubí se nej ast ji vedou v instala ních šachtách nebo drážkách.

Použití šachet je finan  i prostorov  náro jší, avšak vhodn jší z hlediska kontroly a

oprav. asto je v šachtách potrubí vody vedeno i s ostatními instalacemi. P i použití

více stoupacích potrubí se snáze spl uje podmínka na maximální objem teplé vody v

ipojovacím potrubí, doba kdy z armatury vytéká voda o požadované teplot  a nemusí

se z izovat cirkula ní potrubí na ležatém potrubí podlažních rozvod .
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Obrázek A2.1: Spodní a horní rozvod ležatého potrubí [vlastní tvorba]

A2.1 CIRKULACE TEPLÉ VODY

Cirkulace teplé vody zajiš uje, aby byla teplá voda u výtokové armatury

nejpozd ji do 30 sekund. M že být bu  samotížná, ta se dnes už nepoužívá, protože

nedocílíme požadovaného rozdílu teplot vody kv li tepelné izolaci, a nebo je nucená,

ob h vody zajišt n pomocí cirkula ního erpadla. To má zajistit aby teplá vody byla k

dispozici nejpozd ji do 30 sekund u jakékoli výtokové armatury v objektu. Potrubí

cirkulace nej ast ji vede podél potrubí teplé vody a napojuje se na n j p ed posledním

ipojovacím potrubím. To znamená, že pokud není odb r teplé vody, malým pr tokem

voda te e potrubím teplé vody a cirkula ním se vrací do zásobníku teplé vody.

Klasický rozvod je dvoutrubkový, je použito potrubí teplé vody a cirkulace,

nebo v od vodn ných p ípadech m že být jednotrubkový. Ten využívá dvou stoupacích

potrubí blízko sebe, ty jsou v nejvyšším bod  propojeny.

Rychlost vody a tepelná izolace má být navržena alespo  tak, aby voda p i

vstupu zp t do zásobníku m la nejmén  50°C. Dále je pot eba, aby ve všech v tvích

cirkula ního potrubí protékala rovnom rn  voda. Toho docílíme použitím regula ních

armatur, kterými vneseme do daného okruhu tlakovou ztrátu a dorovnáme tím ztrátu v

nejdelším okruhu. S výhodou se mohou použít termoregula ní ventily, o t ch je více

napsáno v odstavci A3.6.1.
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1-p ívod studené vody do oh íva e, 2-zásobníkový oh íva  vody, 3-cirkula ní erpadlo, 4-ležaté p ívodní
potrubí, 5-ležaté cirkula ní potrubí, 6-stoupací p ívodní potrubí, 7- stoupací cirkula ní porubí, 8-

ipojovací nebo podlažní rozvodné potrubí, 9-uzáv r, 10-regula ní armatura, 11-vypoušt cí kohout, V-
objem vody v potrubí

Obrázek A2.1.1: Dvoutrubkový rozvod teplé vody s cirkulací [4]

1-p ívod studené vody do oh íva e, 2- zásobníkový oh íva  vody, 3-cirkula ní erpadlo, 4-stoupací
ívodní potrubí, 5-cirkula ní potrubí, 6-p ipojovací nebo podlažní rozvodné potrubí, 7-uzáv r

Obrázek A2.1.2: Jednotrubkový rozvod teplé vody [4]

A3. ZA ÍZENÍ, POTRUBÍ A ARMATURY

Pro funk nost vnit ního vodovodu teplé i studené vody je zapot ebí celá ada

za ízení a armatur. Pro dopravu a cirkulaci používáme erpadla, automatické tlakové

stanice. Oh ev vody nám zajiš ují kotle a vým níky v kombinaci s akumula ními
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nádržemi. Materiál potrubí musí být volen podle požadavk  na jeho vlastnosti a ve

tšin  p ípad  ješt  opat eno tepelnou izolací. Pro ovládání, nastavení a zabezpe ení

systému používáme armatury uzavírací, vypoušt cí, pojistné, regula ní, zp tné,

ochranné, p ivzduš ovací, odvzduš ovací a výtokové.

A3.1 ZÁSOBNÍKOVÉ OH ÍVA E A VÝM NÍKY

A3.1.1 Zásobníkové oh íva e

Zásobníkové oh íva e mají za úkol vyrovnat nerovnom rnosti pot eby vody

hem dne nebo pokud nebí k dispozici trvalý zdroj tepla (tuhá paliva, solární energie) a

nebo oh íva  nemá dostate ný výkon.

Jde o nádobu s teplosm nnou plochou a akumula ním prostorem. Nej ast jší

provedení je z oceli nerezové nebo je povrch smaltovaný, toto provedení mívá ochranu

ed korozí pomocí elektrochemického lánku. Dále mohou být m né (malé

zásobníky) nebo plastové (problém plnit teplotní a pevnostní parametry, proto nejsou

moc rozší ené).

Zásobníkové oh íva e mohou vodu oh ívat p ímo, nep ímo a kombinovan .

Nep ímý oh ev využívá teplosm nné látky, nej ast ji vody, která p enáší teplo

mezi zdrojem tepla a vým níkem v zásobníku. Aby byla zajišt na pot ebná doba oh evu

a teplota teplé vody, musí být výkon oh íva e dostate ný. P i použití nízkopotenciálního

zdroje (solární energie, tepelné erpadla) je pot eba zajistit doh ev. V zásobníku m že

být umíst no více vým ník , spodní pro nízkopotenciální  zdroje a horní pro tradi ní

zdroje.

ímí oh ev zajiš uje teplo ze spalování. Jako zdroj tepla m že být plyn

(nej ast ji), elekt ina a nebo m že probíhat sm šování teplé a studené vody. Plynové

oh íva e mohou být otev ené nebo uzav ené, s odvodem spalin do komína, výjime

na fasádu. Termostatická regulace ovládá ho áky a spíná když voda v zásobníku klesne

pod nastavenou teplotu. Elektrické oh íva e mohou mít více topných vložek. Jednu pro

doh ev a jednu pro oh ev p i vyšším odb ru.

Kombinované využívají tepla z více zdroj , nap íklad z mají elektrickou topnou

vložku a vým ník napojený na otopnou soustavu nebo solární zdroj tepla.
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Z provozního hlediska mohou být zásobníky tlakové a beztlakové. Tlakové jsou

napojeny p ímo na rozvod teplé vody a jsou trvale pod tlakem. Na p ívodu studené vody

je osazen zp tný, pojistný ventil p ípadn  i expanzní nádoba. Beztlaké složí pouze pro

jedno odb rné místo. Jejich hladina je p ímo propojena s atmosférou.

A-akumula ní zásobník, B-jeden trubkový vým ník, C-s elektrickou topnou vložkou, D-trubkový
vým ník s elektrickou topnou vložkou, E-dva trubkové vým níky s elektrickou topnou vložkou

Obrázek A3.1.1.1: Zásobníkové oh íva e [internetové zdroje]

A3.1.2 Vým níky

Deskový vým ník tepla byl patentován Albrechtem Drackem roku 1878. Jde o

princip kdy jedna kapalina chladí druhou a to proud ním po obou stranách souboru

tenkých kovových desek. Vým níky m žeme najít na za ízeních které oh ívají vodu až

na požadovanou teplotu, nebo na za ízení která vodu p edeh ívají, nap íklad rekuperace

tepla z odpadního vzduchu, vody nebo tepelných erpadel. Primárem u vým ník  jsou

parovody, horkovody a teplovody. Vým níky jsou deskové (nej ast jší), spirálové a

trubkové. P i požití vým níku jako zdroje tepla je vhodné použít vým níkovou stanici

od certifikovaného výrobce.

Deskový vým ník tepla tvo í soubor desek lisovaných z r zných materiál  v

závislosti na požadavcích aplikace. Mezi deskami vým níku tepla - díky

jejich profilovanému povrchu - vznikají odd lené kanály, kde protéká oh ívané i

chlazené médium. Každá deska vým níku tepla je obtékána primárním médiem z jedné
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strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii dochází p es

st nu desky k prostupu tepla. [6]

Obrázek A3.1.2.1: Deskový vým ník tepla [6]
Obrázek A3.1.2.2: Vým níková stanice s akumulací [internetové zdroje]

A3.2 ERPADLA

erpadla jsou za ízení, která používáme pro dopravu kapalin, zvyšování p etlaku

nebo cirkulaci. Podle funkce rozd lujeme erpadla na objemová (pístová, k ídlová,

etenová), vrtulová, proudová (ejektory, mamutky) a nejpoužívan jší odst edivá.

Odst edivá erpadla jsou rota ní erpadla tvo ená ob žným kolem, p evád em

a spirální sk íní. Ob žné kolo má zak ivené lopatky, které b ží svou vstupní hranou

vp ed a nabírají vodu. Voda proudí za pomocí odst edivé síly po lopatkách do pevného

ivad e a vede se jeho lopatkami do spirální sk ín  a výtla ného hrdla erpadla. [3]
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Obrázek A.3.2.1: Princip odst edivého erpadla [internetové zdroje]

V systémech úst ední p ípravy teplé vody, pokud je použita cirkulace, se

erpadlo osazuje na vrat cirkula ního potrubí do zásobníku teplé vody. Pro návrh

erpadla je nutné zjistit dopravní výšku podle vztahu:

][1000 m
g

pH RF

Kde pRF jsou tlakové ztráty v potrubí t ením a místními odpory [kPa],  je hustota

vody [kg/m3], g je tíhové zrychlení [m/s2]. Skute ná dopravní výška erpadla musí být

tší nebo rovna vypo tené výšce. Po vypo tení výšky zvolíme vhodné erpadlo podle

grafu, ve kterém je uvedena k ivka charakteristiky erpadla.

Qvyp-vypo ítaný pr tok, Qskut-skute ný pr tok,Q-H -charakteristika erpadla,Q-HPT-charakteristika
potrubí, HVYP-vypo ítaná dopravní výška,HSKUT-skute ná dopravní výška erpadla

Obrázek A3.2.2: Charakteristiky cirkula ního erpadla a potrubí [3]

A3.3 MATERIÁL POTRUBÍ

V sou asné dob  máme k dispozici širokou nabídku materiálového provedení

potrubí. Vnit ní vodovody navrhujeme a realizujeme vždy z ucelených instala ních

systém  (trubky, tvarovky, uchycení potrubí) s vyšší hodnotou PN. Veškeré materiály

ve styku s pitnou vodou musí být certifikovány pro pitnou vodu [2] a musí platit:

Výrobky  p icházející do p ímého styku s vodou musí být vyrobeny v souladu   se

správnou   výrobní   praxí   tak,  aby  za  obvyklých  a p edvídatelných  podmínek
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používání nedocházelo k p enosu jejich složek do  vody  v  množství, které by mohlo

být nebezpe né pro lidské zdraví, nebo  zp sobit nežádoucí zm ny ve složení vody,

pop ípad  ovlivnit její senzorické  vlastnosti; nesm jí obsahovat patogenní

mikroorganismy, být zdrojem   mikrobiálního   nebo   jiného  zne išt ní  vody  a

obsahovat radioaktivní látky nad limity stanovené zvláštním právním p edpisem. [9]

Životnost trubek a jejich spoj  se navrhuje po dobu 50 let p i odborné údržb  a

im ených provozních podmínkách. [7]

Parametry potrubí jsou dány jmenovitou sv tlostí nebo vn jším pr rem a

jmenovitým tlakem. Jmenovitá sv tlost je podle SN EN ISO 6708 ozna ení rozm ru

ásti potrubního systému, skládající se ze zkratky DN a bezrozm rného ísla

vztahujícího se k vnit nímu nebo vn jšímu pr ru v milimetrech. íslo za zkratkou

DN není však žádnou m itelnou hodnotou. Jmenovitou sv tlostí se ozna uje ocelové

závitové potrubí a kovové závitové a p írubové armatury. Rozm r potrubí z plast , m di

a nerezav jící oceli se vyjad uje vn jším pr rem a tlouš kou st ny. Jmenovitý tlak je

podle SN EN 1333 ozna ení skládající se ze zkratky PN a bezrozm rného ísla

vyjad ující kombinaci mechanických a rozm rových charakteristik sou ástí potrubí.

Vodovodní potrubí musí zpravidla odolat pracovnímu p etlaku 1,0MPa. [3]

Pro vnit ní vodovody se nej ast ji používá potrubí z plast , kov  a vícevrstvých

materiál .

A3.3.1 Plastová potrubí

Plastová potrubí jsou dnes hojn  využívána kv li svým výhodám jako jsou:

odolnost proti korozi, inkrustaci, jednoduchá manipulace a snadná montáž. Naopak

nevýhodou je malá požární odolnost a velké délkové zm ny p i zm  teploty. Potrubí

se vyrábí z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE), polyvinylchloridu (PVC) a

polybutenu (PB).

PVC - Potrubí teplé vody z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C). Spojení pomocí

tvarovek s hrdly lepením (tzv. sva ováním za studena).

PE - Potrubí teplé vody ze sí ovaného polyetylenu (PE-X neboli VPE). Spojování

pomocí mechanických spojek.

 PP - Potrubí teplé vody ze statistického (random) kopolymeru polypropylenu (PP-R

nebo PP typ 3). Tlaková ada PN 20. Spojování tvarovek polyfúzním sva ováním.
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PB - Potrubí teplé vody uvnit  budov. Velké pr ry u dálkových rozvod  topné a

teplé vody. Spojování polyfúzním sva ováním nebo mechanickými spojkami.

A3.3.2 Kovové materiály

Výhody kovových potrubí jsou vyšší požární odolnost, menší teplená roztažnost

než u plast  a mechanická odolnost. K nevýhodám pat í horší manipulace, vyšší

po izovací náklady a koroze. Používaným materiálem pro rozvod teplé vody je ocel a

.

OCEL - Nej ast ji pozinkovaná ocel. Ta však oproti jiným materiál m více trpí na

korozi a inkrustaci. Spojuje se závitovými fitinky z temperované litiny. Vhodn jší

materiál je korozivzdorná ocel, ta se spojuje mechanickými spojkami s t snícími

kroužky lisováním.

 - Zásadn  odoln jší proti korozi a inkrustaci než ocel. Je náchyln jší na zm nu

pH, to musí být v rozmezí 6,5 - 9,5. U ve ejných zdroj  vody je toto dodrženo, u

soukromích zdroj  to musíme sledovat. Pokud hodnoty pH nevyhovují, m žeme použít

né potrubí které je uvnit  pocínované. Výhodou je, že m né potrubí vytvá í

špatné podmínky pro množení bakterií.

A3.3.3 Potrubí z vícevrstvých materiál

K vícevrstvým trubkám m žeme za adit tlakové trubky skládající se z vnit ní

(základní)  PP nebo PE plastové  trubky,  hliníkové  fólie  a  vn jší  ochranné  PP nebo PE

plastové vrstvy. Jednotlivé ásti trubky jsou mezi sebou spojeny speciálním lepidlem.

Konstrukce t chto trubek zmenšuje n které nevýhody plastových trubek. Mají

edevším malou teplotní roztažnost blížící se roztažnosti hliníku a jsou více

samonosné. Tyto trubky se mohou použít pro rozvody teplé vody. Spojování se provádí

mechanickými spojkami. N které typy lze po obnažení vnit ní trubky spojovat pomocí

tvarovek polyfúzním sva ováním a p i dodržení doporu ení výrobce upev ovat bez

kompenzací délkových zm n, což je vhodné p i uložení potrubí v drážkách. [8]

A3.4 TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ

U úst ední p ípravy teplé vody vedeme potrubí na vzdálenosti, u kterých už

musíme p i návrhu uvažovat i s roztažností materiálu vlivem zm ny teploty. Potrubí se
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upev uje pevnými body, které nedovolují pohyb potrubí, a kluzným v kterých m že

potrubí prokluzovat p i délkové zm . Zm nu délky vyrovnávají ohybová ramena

nebo kompenzátory. Zásadní je volit správné trasování a umíst ní pevných bod ,

protože nikdy mezi dv ma pevnými body nesmí být p ímí kus potrubí.

Podle typu kompenzátor  rozeznáváme U-kompenzátory, smy ky, lyry a osové

(ucpávkový, vlnovcový, pryžový). Osové nejsou vhodné pro použití u plastových

materiál . Pokud je potrubí vedeno pod omítko, m že pot ebné délkové kompenzace

zajiš ovat tvarová tolerance tepelné izolace.

Výpo et se provádí pomocí vzorc :

Zm na délky trubky: l = t *  * L [mm]

t rozdíl teplot p i montáži a provozu nebo mezi teplou a studenou

sou initel tepelné roztažnosti [mm/(m.K)]

L délka trubky

Délka ohybového ramene: LS = C * (da * l)

C materiálová konstanta

da vn jší pr r trubky [mm]

l zm na délky trubky [mm]

Obrázek A3.4.1: Kompenzace trasování, U-kompenzátor [internetové zdroje]

A3.5 IZOLACE POTRUBÍ

Potrubí vnit ního vodovodu musíme tepelnou izolací chránit proti velkým

tepelným ztrátám vedení teplé vody a oh evu konstrukce nebo vzduchu v místnosti

vlivem sálání. U potrubí studené vody je vhodné dávat tepelnou izolaci kv li

necht nému oteplování vody a možné kondenzaci vodních par na povrchu trubky a
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následného odkapávání nebo zvlh ování konstrukce. Pokud je potrubí vedeno pod

omítkou, pružná tepelná izolace dovoluje roztažnost trubek. Trasa potrubí musí být

vedena tak aby nemohlo dojít k zamrznutí vody v potrubí.

ívodní a cirkula ní potrubí teplé vody, v n mž je trvalý ob h vody, musí být

tepeln  izolováno proti nadm rným tepelným ztrátám ( vyhláška . 193/2007 Sb.).

Potrubí teplé vody bez cirkulace ( p ipojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým

armaturám) se tepeln  neizolují. D vodem je hygienický požadavek na rychlé

vychladnutí stagnující teplé vody, aby bylo omezeno množení bakterií Legionella

pneumophila. [3]

Pro p esný výpo et tepelné izolace se použije vzorec sou initele prostupu tepla

vztaženého na jednotku délky potrubí [W/(m*K)]:

     Obrázek A3.5.1: Tepelná izolace potrubí [3]
kde je:

sou initel tepelné vodivosti materiálu trubky nebo její tepelné izolace

[W/(m*K)]

dZ vn jší pr r vrstvy ( trubky nebo její tepelné izolace) [m]

dV vnit ní pr r vrstvy ( trubky nebo její tepelné izolace) [m]

e sou initel p estupu tepla na vn jším povrchu teplené izolace trubky

[W/(m2*K)]

de vn jší pr r tepelné izolace trubky [m]

m po et vrstev

Sou initel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí musí být menší nebo

roven uvedené v tabulce A3.5.2.

m

j ieexi

xe

dd
d

U

1

1ln
2

1
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Tabulka A3.5.2: Maximální hodnoty sou initele prostupu tepla U vztažených na jeden metr délky u
vnit ních rozvod  podle vyhlášky . 193/2007 Sb. [3]

DN potrubí 10-15 20-32 40-65 80-125 150-200

U [W/(m.K)] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40

Rovn ž armatury je nutno opat it tepelnou izolací minimální tlouš ky stejné jako u

potrubí odpovídající jmenovité sv tlosti. Armatury, u kterých by tepelná izolace

podstatn  bránila jejich správné funkci a ovládání, se neizolují (nap . pojistné ventily).

Izolace armatur se provádí jako odnímatelná, aby bylo možné provád t snadno údržbu,

ípadn  vým nu armatur. U zásobník  teplé vody je nutno po ítat s minimální

tlouš kou izolace 100mm, pokud je použit materiál se sou initelem tepelné vodivosti

 0,045W/m.K (pro 0°C). Pro jiné hodnoty  se tlouš ka tepelné izolace volí na

základ  výpo tu tak, aby bylo dosaženo stejných nebo lepších tepeln  technických

vlastností. Tepelnou izolaci chráníme p ed mechanickým poškozením, p sobením

vn jšího prost edí, slune ního zá ení a p ed zvlhnutím. [2]

Nej ast jším materiálem tepelných izolací potrubí jsou dnes plastové návlekové

izola ní trubice z polyetylenu, polyuretanu nebo syntetického kau uku, které se p i

montáži nasunou na trubku. Dalšími tepeln  izola ními materiály jsou kamenná vlna,

né sklo apod. [8]

A3.6 ARMATURY

Na potrubí vnit ního vodovodu m žeme najít celou adu armatur, které nám

zajiš ují funk nost a bezpe nost systému. Armaturami ídíme systém pomocí regulace

pr toku, k tomu používáme základní ty i typy konstrukcí: kohouty, ventily, šoupátka a

klapky.

Obrázek A3.6.1: kohout, ventil, klapka, šoupátko [internetové zdroje]
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Podle umíst ní a použití rozd lujeme armatury na uzavírací, vypoušt cí, pojistné,

regula ní, zp tné, ochranné, p ivzduš ovací, odvzduš ovací a výtokové. Rád bych blíže

popsal regula ní armatury a jejich nastavení, protože ty jsou d ležité pro správný chod

cirkula ního potrubí.

A3.6.1 Regula ní armatury

Mezi regula ní armatury pat í reduk ní a regula ní ventily. Regula ní ventily

práv  slouží pro nastavení takové ztráty v úseku cirkula ního potrubí aby byl rozvod

teplé vody rovnom rný ve všech okruzích, nastavujeme na nich místní tlakovou ztrátu.

Vyráb jí se statické, u kterých manuáln  nastavíme požadovanou hodnotu, která je

vypo tená a je napsaná v projektu, a termostatické, ty mají tu výhodu, že umí okruhy

sami doregulovat. Tam kde te e moc teplé vody se p ivírají a naopak tam jde už voda

vychládla, tak se ventily otevírají.

Reduk ní ventily snižují p etlak v potrubí, na nich nastavujeme výstupní p etlak

za armaturou. Mohou chránit n která za ízení p ed p etlakem, který je na vodovodu pro

ve ejnou pot ebu. Je vhodné je umis ovat za vodom rnou soustavu a nikoli na ást

vnit ního vodovodu, nap íklad potrubí teplé vody, aby v systému bylo stejné tlakové

pásmo. Rozdílné tlaky na teplé a studené vody u výtokové armatury mohou zp sobit její

špatnou funkci. P ed reduk ní ventil se osazuje mechanický filtr a p ed a za uzáv ry.

Obrázek A3.6.1.1: Regula ní a reduk ní ventil Honeywell [internetové zdraje]
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Obrázek A3.6.1.2: íklad nastavení regula ního ventilu Honeywell [internetové zdroje]

A4. HYGIENA A ÚPRAVA

Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu jsou uvedeny ve vyhlášce .

252/2004 Sb. §6 odst.1 uvedeny takto: Pitná  voda  musí  mít takové fyzikáln -

chemické vlastnosti, které nep edstavují  ohrožení  ve ejného  zdraví.  Pitná  a  teplá

voda nesmí obsahovat  mikroorganismy,  parazity  a látky jakéhokoliv druhu v po tu

nebo  koncentraci,  které  by  mohly  ohrozit ve ejné zdraví.

A4.1 LEGIONELLY

Vlivem špatného návrhu nebo používání vnit ního vodovodu teplé vody m že v

potrubí dojít k množení bakterií, a to zejména p i stagnující vod , usazování a tvorb

biofilmu vlivem malé rychlosti vody a pokud má voda teplotu 25-50°C delší dobu.

Nej ast jšími p ípady, kdy m že dojít množení bakterií, jsou: slepá potrubí, nízká

rychlost vody (nejmén  0,5m/s, cirkulace nejmén  0,3m/s), pokud se vypíná cirkula ní

erpadlo teplé vody, potrubí kde není cirkulace a není zajišt no rychlé chladnutí vody,

voda v cirkula ním potrubí se p íliš ochlazuje a zanedbané pravidelné dezinfekce.

Bakterie legionella se pozorn  studují od roku 1976, kdy na kongresu pro

vysloužilé legioná e ve Philadelfii došlo vinou špatn  udržované klimatizace k
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hromadné nákaze touto bakterií. Pod tímto ozna ením ale dnes rozumíme celkem 40

typ  bakterií, z nichž je 20 opravdu nebezpe ných. Legioná ská nemoc zp sobuje

edevším infekci plic. Její benigní (lehká) forma je podobná ch ipce a odezní bez lé by

hem 2 až 5 dn , asto d íve, než je Legioná ská nemoc rozpoznána. T žká forma

onemocn ní legionellou postihuje osoby se sníženou imunitou (silní ku áci, lidé s

chronickým plicním onemocn ním, starší lidé, atd.).  V 10 % p ípad  je Legioná ská

nemoc smrtelná. [10]

Jestliže nastane zamo ení bakteriemi, je nutné potrubí dezinfikovat, a to metodou

se zm nou kvality vody (ultrafialovým zá ením, chlorováním, zvýšenou ionizací Cu-

Ag, elektrolýzou) nebo bez zm ny kvality vody zvýšením teploty po ur itou dobu, 60°C

20min, 65°C 10min, 70°C 5min).

Obrázek A4.1.1: Legionella pneumophila [internetové zdroje]

A4.2 ÚPRAVA VODY

Vhodným návrhem potrubí se snažíme aby vodovodní potrubí m lo co nejdelší

životnost. N kdy je zapot ebí do systému za adit i za ízení, jako jsou mechanické a

zm ovací filtry, za ízení reverzní osmózy a dávkovací za ízení.

Životnost potrubí výrazn  snižuje koroze u kovových potrubí a inkrustace, která

že nastat i u plast . Koroze probíhá chemickými nebo elektrochemickými reakcemi

kovu s látkami ve vod  nebo okolí potrubí. Inkrustace je fyzikáln -chmický d j, p i

kterém zar stá potrubí usazeninami z vody, nej ast ji jako vodní kámen. ím je vyšší

teplota, tím probíhá inkrustace rychleji.

Mechanické filtry chrání vodovodní za ízení citlivá na ucpání nerozpustnými

áste kami. Filtry se bu  vsazují do potrubí nebo ochoz , aby bylo možné jejich išt ní

i za provozu. Nejhrubším filtrem jsou síta, která se umis ují p ed vodom ry, erpadla a

oh íva e vody. Jemn jší jsou s textilní nebo nerezovou vložkou. U zdvojených vložek je
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první síto hrubší a druhé jemn jší, docílí se tím v tší životnosti. Optimáln  by se s filtry

li istit jednou za rok, p i zví ení usazenin v systému (p erušení a obnovení dodávky

vody), je vhodné filtry vy istit nebo vym nit. išt ní filtru probíhá mechanicky nebo

zp tným proplachem, to m že být provedeno ru  nebo automaticky, záleží na typu

za ízení.

Obrázek A4.2.1: Potrubní Y-filtr a jemný proplachovatelný filtr [internetové zdroje]

Chemické filtry, jako zm ova e, snižují tvrdost vody. Voda proudí p es

iontom ni  (prysky icová nápl ) a m ní vápenaté a ho naté ionty na sodné.

Dávkovací za ízení ( erpadla) zabezpe ují p esné a spolehlivé dávkování roztok

do tlakového potrubí. Dávkovací erpadla pro ú ely vnit ního vodovodu jsou v tšinou

ešena na principu elektromagnetu, který umož uje zm nit velikost dávky zm nou

frekvence. Dávkování chemikálií do pitné vody slouží hlavn  k hygienické úprav  vody

nebo k ochran  kovových ástí a za ízení vnit ního vodovodu p ed korozí. P i

rozhodnutí o dávkování chemikálií do pitné vody je zapot ebí navrhnout takové ešení,

aby nemohlo dojít k p ekro ení limitních hodnot stanovených hygienickými p edpisy.

[3]
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A5 ZÁV R

Téma teoretické ásti, úst ední p íprava teplé vody, je hojn  uplatn no i v

následujících dvou ástech, výpo tové ásti i projektu. Panelový d m je typickým

íkladem pro využití výhod tohoto systému.

Samotné požadavky p i návrhu jsou absolutním základem a s tím i úzce

související požadavky na hygienu aby voda v žádné ásti potrubí nestagnovala.

Rozvody jsou opat eny cirkulací, a to p edevším díky dlouhým ležatým i stoupacím

potrubím systému, u kterých jsem navrhl erpadlo Grundfos ALPHA N 15-40 130,

zvolil vhodnou izolaci MIRELON PRO v pot ebných tlouš kách a vrstvách, regula ní

armatury Honeywell alwa-Kombi-4, aby systém správn  fungoval. Kv li dlouhým a

ímím úsek m bylo nutné volit materiál, který nebude mít p íliš velkou tepelnou

roztažnost a zárove  bude vyhovovat dnešnímu standardu pro snadnou montáž

(Ekoplastik PPR SATBI) i s posouzením a volbou volných délek a umíst ním pevných

a kluzných bod  uchycení. Navrhl jsem oh ev vody pomocí kompaktní p edávací

stanice tepla od firmy Alfa Laval Maxi S - sek-3V-DHW-AKU-150 s teplovodním

vým níkem.

Doufám, že se mi poda ilo obsáhnou a následn  správn  použít pár d ležitých

témat pro vypracování zadaného tématu.



34/73

Seznam použité literatury

[1] SN 06 0320. Tepelné soustavy v budovách - P íprava teplé vody - Navrhování

a projektování. Praha: eský normaliza ní institut, 2006. 20 s.

[2] BÁRTA, Ladislav. Zásobování budov vodou: TZB I (S), modul 03. 2006.

[3] ŽABI KA, Zden k a Jakub VRÁNA. Zdravotn technické instalace. 1. vyd.

Brno: ERA group, 2009, 221 s. ISBN 978-80-7366-139-7.

[7] SN EN 802-6. Vnit ní vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spot eb  -

ást 2: Navrhování. Praha: eský normaliza ní institut, 2005

[9] Vyhláška . 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky p icházející

do p ímého styku s vodou a na úpravu vody

Internetové zdroje

[4] Rozvody teplé vody - I. VRÁNA, Jakub. TZB-info [online]. 2009 [cit. 2013-05-

13]. Dostupné z: http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-

teple-vody-i

 [6] Deskový vým ník tepla [online]. 2013 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z:

http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/deskove/pages/deskove-

vymeniky.aspx

[8] Rozvody teplé vody - II. VRÁNA, Jakub. TZB-info [online]. 2009 [cit. 2013-05-

13]. Dostupné z: http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5786-rozvody-

teple-vody-ii

[10] Legionella v pitné vod  [online]. 2007 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z:

http://www.medportal.cz/zdravi/ochrana-proti-legionelam

www.tzb-info.cz

www.alfalaval.com

www.honeywell.com

www.medportal.cz

www.ekoplastik.cz

www.kpmark.cz

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-teple-vody-i
http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-teple-vody-i
http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/deskove/pages/deskove-vymeniky.aspx
http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/deskove/pages/deskove-vymeniky.aspx
http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5786-rozvody-teple-vody-ii
http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5786-rozvody-teple-vody-ii
http://www.medportal.cz/zdravi/ochrana-proti-legionelam
http://www.tzb-info.cz/


35/73

B. VÝPO TOVÁ ÁST
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B1. VÝPO TY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A

KONCEP NÍM EŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOV

A JEJICH P IPOJENÍM NA SÍT  PRO VE EJNOU

POT EBU.

B1.1 Zadání

edm tem výpo  je panelový bytový d m v Brn , na ulici Oblá 408/39. D m

má 13 nadzemních pater, z toho 1.NP je patro p ístupové, s technickými a úložnými

místnostmi. Od 2.NP do 13.NP jsou to patra bytová. V každém pat e se nachází 5 byt ,

pr rn  se na jeden byt uvažuje 3,5 obyvatele. Celkový po et obyvatel  pro výpo et

je 210.

B1.2 Bilance pot eby vody

Specifická pot eba vody: spv = ro ní pot eba / po et dn  = 35/365

spv = 0,096 m3/ob/den = 96 l/ob/den

Ro ní pot eba vody: 35m3/ob/rok (Vyhláška 120/2011 Sb.)

Pr rná denní pot eba vody: Qdp = spv*PO = 96*210 = 20160 l/den

Maximální denní pot eba vody: Qdm = Qp*kd = 20160*1,25 = 25200 l/den

Sou initel denní nerovnom rnosti: kd = 1,25

Maximální hodinová pot eba vody: Qhm = Qdm*kh/24 = 25200*2,1/24 = 2205 l/h

Sou initel hodin. nerovnom rnosti: kh = 2,1

Ro ní pot eba vody: Qr = Qp*d = 20160*365 = 7358400 l/rok

B1.3 Bilance pot eby teplé vody

Specifická pot eba teplé vody: sptv = 39,5 l/ob/den

Pot eba teplé vody: Q = 39,5 * 210 = 3 295 l/den
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B1.4 Bilance odtoku odpadních vod

B1.4.1 Splašková voda

Pr rný denní odtok: Qp = spv*PO = 96*210 = 20160 l/den

Maximální denní odtok: Qm = Qp*kd = 20160*1,5 = 30240 l/den

Sou initel denní nerovnom rnosti: kd = 1,5

Maximální hodinový odtok: Qhm = Qm*kh/24 = 30240*1,5*5,1/24 = 9639 l/h

Sou initel hodinové nerovnom rnosti: kh = 5,1

Ro ní odtok: Qr = Qp*d = 20 160*365 = 7358400 l/rok

B1.4.2 Deš ová voda

St echa s nepropustnou krytinou.

Plocha st echy: A = 480 m2

Odtokový sou initel:  = 0,9 (Vyhláška 428/2001Sb.)

Dlouhodobý srážkový normál: hr = 543 mm/rok (Jihomoravský kraj)

Ro ní množství odvád né vody: Vr = 480*0,9*0,543 = 234,6 m3/rok
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B2. VÝPO TY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM

ROZPRACOVÁNÍM 1-2 DÍL ÍCH INSTALACÍ

(KANALIZACE/VODOVOD)

B2.1 VODOVOD

B2.1.1 Návrh p ípravy teplé vody

Návrh dle SN 06 0320 pro 210 osob.

a) Teoretická pot eba tepla na oh ev teplé vody:

Teoretická pot eba tepla na oh ev teplé vody pro 1 osobu za den Q2t = 4,3 kWh.

Q2t = po et obyvatel * Q2t = 210*4,3 = 903 kW

b) Teplo ztracené p i oh evu a distribuci:

sou initel pom rné ztráty z = 0,5

Q2z = Q2t*z = 903*0,5 = 452 kWh

c) Teplo dodané oh íva em b hem periody:

Q1p = Q2p = Q2t +Q2z = 903+452 = 1355 kWh

d) P edpokládané asové rozložení odb ru:

od 5 do 17 hodin 30% Q2t = 0,30*903 = 271 kWh

od 17 do 20 hodin 37% Q2t = 0,37*903 = 334 kWh

od 20 do 21 hodin 18% Q2t = 0,18*903 = 164 kWh

od 21 do 24 hodin 15% Q2t = 0,15*903 = 135 kWh
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Graf B2.1.1.1: ivka pot eby teplé vody

e) Výpo et velikosti zásobníku

Vz = Qmax/(c*( 2- 1)) = 39/(1,163*(55-10)) = 0,745 m3

f) Jmenovitý tepelný výkon oh evu

1n = ( Q1/t)max = Q1p/tp = 572/4 = 143 kW

Navrhuji kompaktní p edávací stanici tepla pro oh ev vody od firmy Alfa Laval Maxi S

- sek-3V-DHW-AKU-150 o výkonu 150 kW se zásobníkem teplé vody firmy KP Mark

s.r.o. Antikor AKU o objemu 0,750 m3.
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B2.1.2 Dimenzování potrubí vnit ního vodovodu

B2.1.2.1 Dimenzování vnit ního vodovodu studené vody

Tabulka B2.1.2.1.1: Výpo et potrubí studené vody

Jmenovitý výtok
QA [l/s]Úsek

0,15 0,2 0,3

QD

[l/s]

da x s

[mm]

v

[m/s]

l

[m]

R

[kPa/
m]

l.R

[kPa]

pF

[kPa]

l.R+ pF

[kPa]

S1* 1 0 0 0,15 20x3,4 1,2 0,65 1,622 1,054 3,1 2,23 3,29
S2* 1 1 0 0,25 25x4,2 1,15 1,77 1,226 2,170 6,1 4,06 6,23

S1 0 1 0 0,20 20x3,4 1,5 0,48 2,414 1,147 4,5 5,09 6,23
S2 0 2 0 0,28 25x4,2 1,3 0,60 1,480 0,888 3 2,55 3,44
S3 0 2 1 0,41 25x4,2 1,85 0,78 2,897 2,260 5 8,58 10,83
S4 1 2 1 0,44 32x5,4 1,22 0,15 1,015 0,152 1,1 0,82 0,97
S5 2 3 1 0,50 32x5,4 1,4 3,68 1,264 4,645 6,6 6,47 11,11
S6 4 6 2 0,71 40x6,7 1,3 2,80 0,773 2,164 1,1 0,94 3,10
S7 6 9 3 0,87 40x6,7 1,54 2,80 1,142 3,198 1,1 1,31 4,51
S8 8 12 4 1,01 40x6,7 1,82 3,20 1,491 4,771 4,6 7,63 12,40
S9 10 15 5 1,13 50x8,4 1,33 3,20 0,628 2,010 3 2,67 4,68
S10 12 18 6 1,24 50x8,4 1,44 2,80 0,740 2,072 1,1 1,14 3,22
S11 14 21 7 1,34 50x8,4 1,54 2,80 0,851 2,383 1,1 1,31 3,69
S12 16 24 8 1,43 50x8,4 1,63 2,80 0,954 2,671 1,1 1,44 4,11
S13 18 27 9 1,51 50x8,4 1,71 3,20 1,053 3,370 4,1 6,01 9,38
S14 20 30 10 1,60 50x8,4 1,8 3,20 1,165 3,728 3 4,86 8,59
S15 22 33 11 1,67 50x8,4 1,91 2,80 1,262 3,534 1,6 2,91 6,45
S16 24 36 12 1,75 63x10,5 1,28 8,58 0,441 3,784 10,7 8,75 12,53
S17 48 72 24 2,47 63x10,5 1,77 2,03 0,817 1,659 2 3,14 4,80
S18 72 108 36 3,03 75x12,5 1,52 4,64 0,507 2,352 1,1 1,27 3,62
S19 96 144 48 3,50 75x12,5 1,75 7,41 0,657 4,868 4,6 7,06 11,93
S20 120 180 60 3,91 75x12,5 1,96 9,71 0,802 7,787 5,6 10,72 18,51
S21 120 180 60 3,91 75x12,5 1,96 1,65 0,802 1,323 1,5 2,87 4,20
S22 120 180 60 3,91 75x12,5 1,96 4,41 0,802 3,537 18,1 34,65 38,19
S23 120 180 60 3,91 63x5,8 1,855 2,97 0,702 2,085 2,8 5,36 7,45

(l.R+ pF)= 193,92
pdis = 739 kPa

pminFl = 100 kPa

pe = 353 kPa

pWM = 50+26 = 76 kPa

pAP = 0 kPa

pRF = 194 kPa

Ov ení dispozi ního p etlaku:

pdis  pminFl + pe + pWM + pAP + pRF

739  100+353+76+0+194 = 723 kPa
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Obrázek B2.1.2.1.2: Schéma po ítaného úseku potrubí studené vody [vlastní tvorba]
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B2.1.2.2 Dimenzování vnit ního vodovodu teplé vody

Tabulka B2.1.2.2.1: Výpo et potrubí teplé vody

Jmenovitý
výtok

QA [l/s]Úsek

0,2 0,2 0,3

QD

[l/s]

da x s

[mm]

v

[m/s]

l

[m]

R

[kPa/m]

l.R

[kPa]

pF

[kPa]

l.R+ pF

[kPa]

T1 0 1 0 0,20 20x3,4 1,50 0,65 2,033 1,321 5 5,65 6,97
T2 0 1 1 0,36 25x4,2 1,64 0,68 1,964 1,336 4,5 6,07 7,40
T3 0 2 1 0,41 25x4,2 1,85 3,78 2,457 9,287 6 10,29 19,58
T4 0 4 2 0,58 32x5,4 1,64 2,80 1,402 3,926 1,6 2,16 6,08
T5 0 6 3 0,71 40x6,7 1,31 2,80 0,667 1,868 1,1 0,95 2,82
T6 0 8 4 0,82 40x6,7 1,44 3,60 0,868 3,124 7,1 7,38 10,51
T7 0 10 5 0,92 40x6,7 1,64 2,80 1,071 2,999 1,1 1,48 4,48
T8 0 12 6 1,01 40x6,7 1,82 2,80 1,270 3,555 1,1 1,82 5,37
T9 0 14 7 1,09 40x6,7 1,98 3,60 1,469 5,288 7,6 14,91 20,20
T10 0 16 8 1,17 50x8,3 1,37 2,80 0,562 1,574 1,1 1,04 2,61
T11 0 18 9 1,24 50x8,3 1,44 3,60 0,625 2,250 7,1 7,38 9,63
T12 0 20 10 1,30 50x8,3 1,50 2,80 0,683 1,912 1,1 1,24 3,16
T13 0 22 11 1,37 50x8,3 1,57 2,80 0,749 2,097 1,1 1,36 3,46
T14 0 24 12 1,43 50x8,3 1,63 8,41 0,810 6,812 11,2 14,91 21,72
T15 0 48 24 2,02 63x10,5 1,42 2,03 0,482 0,978 1,5 1,52 2,49
T16 0 72 36 2,47 63x10,5 1,77 4,04 0,697 2,816 1,6 2,51 5,33
T17 0 96 48 2,86 75x12,5 1,43 8,04 0,388 3,120 4,1 4,20 7,32
T18 0 120 60 3,19 75x12,5 1,60 8,31 0,473 3,931 3,6 4,58 8,51
S21 120 180 60 3,91 75x12,5 1,96 1,65 0,802 1,323 1,5 2,87 4,20
S22 120 180 60 3,91 75x12,5 1,96 4,41 0,802 3,537 18,1 34,65 38,19
S23 120 180 60 3,91 63x5,8 1,855 2,97 0,702 2,085 2,8 5,36 7,45

(l.R+ pF)= 197,47

pdis = 739 kPa

pminFl = 100 kPa

pe = 353 kPa

pWM = 35+22 = 57 kPa

pAP = 65 kPa (p edávací stanice)

pRF = 198 kPa

Ov ení dispozi ního p etlaku:

pdis  pminFl + pe + pWM + pAP + pRF

739  100+353+57+65+198 = 713 kPa
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Obrázek B2.1.2.2.2: Schéma po ítaného úseku potrubí teplé vody [vlastní tvorba]
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B2.1.2.3 Dimenzování vodovodu hadicového systému
Tabulka B2.1.2.3.1: Výpo et potrubí hadicového systému

Úsek
QD

[l/s]

DN

[mm]

v

[m/s]

l

[m]

R

[kPa/m]

l.R

[kPa]

pF

[kPa]

l.R+ pF

[kPa]

P1 0,52 25 0,92 2,80 1,279 3,581 3 1,28 4,87
P2 1,04 32 1,04 50,85 1,115 56,698 37 20,13 76,83
S22 1,04 75x12,5 0,52 4,41 0,076 0,336 18,1 2,53 2,87

S23 1,04 63x5,8 0,52 2,97 0,067 0,199 2,8 0,39 0,59

(l.R+ pF)= 85,15
pdis = 739 kPa

pminFl = 200 kPa

pe = 353 kPa

pWM = 50 kPa

pAP = 0 kPa

pRF = 85 kPa

Ov ení dispozi ního p etlaku:

pdis  pminFl + pe + pWM + pAP + pRF

739  200+353+50+0+85 = 688 kPa
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Obrázek B2.1.2.3.2: Schéma po ítaného úseku potrubí teplé vody [vlastní tvorba]
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B2.1.2.4 Dimenzování cirkulace vnit ního vodovodu
Tabulka B2.1.2.4.1: Výpo et potrubí cirkulace
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Obrázek B2.1.2.4.2: Schéma po ítaného úseku potrubí cirkulace teplé vody [vlastní tvorba]
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B2.1.3. Návrh regula ních armatur

B2.1.3.1 Regula ní ventily na cirkula ním potrubí

a) Rozdíl tlakových ztrát 1. a 2. stoupacího potrubí
Tabulka B2.1.3.1: Rozdíl tlakových ztrát 1. a 2. stoupacího potrubí

Úsek da x s
[mm]

QC
[l/s]

v
[m/s]

l
[m]

R
[kPa/m]

l.R
[kPa]

pF
[kPa]

l.R+ pF
[kPa]

T14 50x8,3 0,05 0,10 6,61 0,002 0,013 11,2 0,11 0,13
C2 20x3,4 0,05 0,40 6,61 0,169 1,117 9,6 0,77 1,89

p1= 2,01
T19 50x8,3 0,05 0,10 3,09 0,002 0,006 5,1 0,05 0,06
C7 20x3,4 0,05 0,40 3,53 0,169 0,596 6,6 0,53 1,12

p2= 1,18
p12= 0,83

Tlaková ztráta: p12 = 0,83 kPa = 8,3 mBa

Pr tok: Q = 0,05 l/s = 180 kg/h

Regula ní armatura: není

b) Rozdíl tlakových ztrát 1. a 3. stoupacího potrubí
Tabulka B2.1.3.2: Rozdíl tlakových ztrát 1. a 3. stoupacího potrubí

Úsek da x s
[mm]

QC
[l/s]

v
[m/s]

l
[m]

R
[kPa/m]

l.R
[kPa]

pF
[kPa]

l.R+ pF
[kPa]

T14 50x8,3 0,05 0,10 6,61 0,002 0,013 11,2 0,11 0,13
T15 63x10,5 0 0,10 2,03 0,002 0,004 1,5 0,02 0,02
C2 20x3,4 0,05 0,40 6,61 0,169 1,117 9,6 0,77 1,89
C3 20x3,4 0,1 0,7 2,03 0,582 1,181 2 1,00 2,18

p1= 4,21
T20 50x8,3 0,05 0,10 1,60 0,002 0,003 5,1 0,05 0,05
C8 20x3,4 0,05 0,40 2,04 0,169 0,345 6,6 0,53 0,87

p3= 0,93
p13= 3,28

Tlaková ztráta: p13 =  3,28 kPa = 32,8 mBa

Pr tok: Q = 0,05 l/s = 180 kg/h

Regula ní armatura: Honeywell alwa-Kombi-4 DN15

Nestavení armatury: 2,1
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c) Rozdíl tlakových ztrát 1. a 3. stoupacího potrubí
Tabulka B2.1.3.3: Rozdíl tlakových ztrát 1. a 4. stoupacího potrubí

Úsek da x s
[mm]

QC
[l/s]

v
[m/s]

l
[m]

R
[kPa/m]

l.R
[kPa]

pF
[kPa]

l.R+ pF
[kPa]

T14 50x8,3 0,05 0,10 6,61 0,002 0,013 11,2 0,11 0,13
T15 63x10,5 0,05 0,10 2,03 0,002 0,004 1,5 0,02 0,02
T16 63x10,5 0,05 0,10 4,04 0,005 0,018 1,6 0,02 0,03
C2 20x3,4 0,05 0,40 6,61 0,169 1,117 9,6 0,77 1,89
C3 20x3,4 0,1 0,7 2,03 0,582 1,181 2 1,00 2,18
C4 25x4,2 0,15 0,65 4,34 0,399 1,729 1,1 0,24 1,97

p1= 6,21
T21 50x8,3 0,05 0,10 1,60 0,002 0,003 5,1 0,05 0,05
C9 20x3,4 0,05 0,40 2,04 0,169 0,345 6,6 0,53 0,87

p4= 0,93
p14= 5,28

Tlaková ztráta: p14 =  5,28 kPa = 52,8 mBa

Pr tok: Q = 0,05 l/s = 180 kg/h

Regula ní armatura: Honeywell alwa-Kombi-4 DN15

Nestavení armatury: 1,5

d) Rozdíl tlakových ztrát 1. a 4. stoupacího potrubí
Tabulka B2.1.3.4: Rozdíl tlakových ztrát 1. a 5. stoupacího potrubí

Úsek da x s
[mm]

QC
[l/s]

v
[m/s]

l
[m]

R
[kPa/m]

l.R
[kPa]

pF
[kPa]

l.R+ pF
[kPa]

T14 50x8,3 0,05 0,10 6,61 0,002 0,013 11,2 0,11 0,13
T15 63x10,5 0 0,10 2,03 0,002 0,004 1,5 0,02 0,02
T16 63x10,5 0 0,10 4,04 0,005 0,018 1,6 0,02 0,03
T17 75x12,5 0 0,10 8,04 0,003 0,024 4,1 0,04 0,07
C2 20x3,4 0,05 0,40 6,61 0,169 1,117 9,6 0,77 1,89
C3 20x3,4 0,1 0,7 2,03 0,582 1,181 2 1,00 2,18
C4 25x4,2 0,15 0,65 4,34 0,399 1,729 1,1 0,24 1,97
C5 25x4,2 0,2 0,9 7,74 0,666 5,155 4,1 1,68 6,84

p1= 13,11

T22 50x8,3 0,05 0,10 3,31 0,002 0,007 6,6 0,07 0,07
C10 20x3,4 0,05 0,40 2,92 0,169 0,493 6,6 0,53 1,02

p5= 1,09
p15= 12,02
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Tlaková ztráta: p15 =  12,02 kPa = 120,2 mBa

Pr tok: Q = 0,05 l/s = 180 kg/h

Regula ní armatura: Honeywell alwa-Kombi-4 DN15

Nestavení armatury: 0,7

B2.1.4 Návrh cirkula ního erpadla

Tlakové ztráty v potrubí: pRF = 42,01 kPa

Dopravní výška erpadla: H = 0,1014* pRF = 0,1014*42,01 = 4,26 m

Pr tok cirkulace: QC = 0,25 l/s = 0,9 m3/h

erpadlo: Grundfos ALPHA2 N 15-40 130

Graf B2.1.4.1: Charakteristika erpadla [internetové zdroje]

B2.1.5 Návrh vodom

Vodom ry byli navrhnuty podle technických katalog  od výrobce a vypo tených

pr tok  z dimenzování vodovodního potrubí.

B2.1.5.1 Bytový vodom r

a) Studená voda:

Qmin = 0,1 l/s = 360 l/h

Qmax = QD*1,15 = 0,5*1,15 = 0,575 l/s = 2 070 l/h

Vodom r Maddalena TT-CD SD PLUS 1/2" Qn1,5

Qmin = 31,25 l/h
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Qmax = 3 130 l/h

pWM = 26 kPa

b) Teplá voda:

Qmin = 0,1 l/s = 360 l/h

Qmax = QD*1,15 = 0,41*1,15 = 0,472 l/s = 1 700 l/h

Vodom r Maddalena TT-CD SD PLUS 1/2" Qn1,5

Qmin = 31,25 l/h

Qmax = 3 130 l/h

pWM = 22 kPa

B2.1.5.2 Domovní vodom r

a) Studená voda:

Qmin = 0,1 l/s = 360 l/h

Qmax = QD*1,15 = 3,91*1,15 = 4,5 l/s = 16 200 l/h

Vodom r Maddalena TT-DS TRP 1.1/2" Qn10

Qmin = 80 l/h

Qmax = 20 000 l/h

pWM = 50 kPa

b) Teplá voda: (v sestav  p edávací stanice)

Qmin = 0,1 l/s = 360 l/h

Qmax = QD*1,15 = 3,19*1,15 = 3,67 l/s = 13 220 l/h

Vodom r Maddalena TT-DS TRP 1.1/2" Qn10

Qmin = 80 l/h

Qmax = 20 000 l/h

pWM = 35 kPa

B2.1.6 Návrh kompenzace roztažnosti potrubí

Zm na délky trubky: L = t* *L

Délka ohybového ramene: LS = C* (da L)

Ší ka kompenzátoru: LK = max(2* L+150; 10Ø)
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Obrázek B2.1.6.1: U kompenzátor [internetové zdroje]

a) Teplá voda, cirkula ní potrubí:

Rozdíly teplot: t = 50 K

Sou initel tepelné roztažnosti:  = 0,05 mm/mK

Materiálová konstanta: C = 20

b) Studená voda

Rozdíly teplot: t = 15 K

Sou initel tepelné roztažnosti:  = 0,05 mm/mK

Materiálová konstanta: C = 20

c) Potrubí hadicového systému

Rozdíly teplot: t = 15 K

Sou initel tepelné roztažnosti:  = 0,0116 mm/mK

Materiálová konstanta: C = 108
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Tabulka B2.1.6.2: Kompenza ní délky potrubí

Úsek L
[m] da

L
[mm]

LS
[mm]

LK
[mm]

T3 2,80 25 7,00 264,58 164,00 250,00
T4 2,80 32 7,00 299,33 164,00 320,00

T5-T8 4,00 40 10,00 400,00 170,00 400,00
T8-T9 4,00 40 10,00 400,00 170,00 400,00

T9 2,00 40 5,00 282,84 160,00 400,00
T10 2,00 50 5,00 316,23 160,00 500,00

T10-T12 3,00 50 7,50 387,3 165,00 500,00
T12-T14 5,45 50 13,63 522 177,25 500,00

T14 4,40 50 11,00 469 172,00 500,00
T19,T15,T16 5,25 63 13,13 575,1 176,25 630,00

T16 2,40 63 6,00 388,8 162,00 630,00
T17 2,85 75 7,13 462,3 164,25 750,00
T17 2,10 75 5,25 396,9 160,50 750,00
T18 6,41 75 16,03 693,4 182,05 750,00
T18 2,50 75 6,25 433 162,50 750,00
C1 1,00 20 2,50 141,4 155,00 200,00
C1 6,40 20 16,00 357,8 182,00 200,00
C2 4,54 20 11,35 301,3 172,70 200,00
C4 5,20 25 13,00 360,6 176,00 250,00
C5 2,10 25 5,25 229,1 160,50 250,00
C6 4,15 32 10,38 364,4 170,75 320,00
S5 2,80 32 2,10 164 154,20 320,00

S6-S8 8,40 40 6,30 317,5 162,60 400,00
S9-S15 7,00 50 5,25 324 160,50 500,00

S16 2,54 63 1,91 219,1 153,81 630,00
S18-S19 5,25 63 3,9375 315 157,88 630

P 8,30 38,50 6,225 309,6 162,45 385

B2.1.7 Návrh tlouš ky tepelné izolace

Sou initel prostupu tepla: m

j ieexi

xe

dd
d

U

1

1ln
2

1

Tepelná ztráta potrubí: q = Uo*(tst -tout)

St ední teplota: tst  = 54°C

Okolní teplota: tout = 10°C, 25°C
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Tabulka B2.1.7.1: Tlouš ky tepelné izolace potrubí
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B2.2 KANALIZACE

B2.2.1 Dimenzování potrubí kanalizace

Jedná se o bytový d m, s p ti odpadními potrubími splaškové vody a dv mi

deš ové vody. Sou initel odtoku je k = 0,5.

Výpo tové odtoky DU jednotlivých za izovacích p edm :

za izovací p edm t ozna ení        DU [l/s]      DN

záchodová mísa    WC 2,0       110

koupací vana    VA 0,8         50

kuchy ský d ez    DJ 0,8         50

umyvadlo    U 0,5         40

bytová my ka nádobí    MN 0,8         50

automatická pra ka    AP 0,8         50

ezová výlevka    DV 0,8         50

podlahová vpust    PV 0,8         50

B2.2.1.1 Dimenzování p ipojovacího splaškového potrubí

Tabulka B2.2.1.1.1: ipojovací potrubí b žného podlaží

ÚSEK DU
[L/S]

K
[L0,5/s0,5]

QWW vypo .
[l/s]

QWW min.
[l/s]

QWW
[l/s]

Qmax
[l/s] DN

1 0,8 0,5 0,45 0,8 0,8 0,8 50
2 1,6 0,5 0,63 0,8 0,8 0,8 50
3 2 0,5 0,71 2 2 2,5 110
4 0,8 0,5 0,45 0,8 0,8 0,8 50
5 0,8 0,5 0,45 0,8 0,8 0,8 50
6 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 0,8 50
7 2,1 0,5 0,72 0,8 0,8 0,8 50
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Obrázek B2.2.1.1.2: Schéma p ipojovacích potrubí [vlastní tvorba]

B2.2.1.2 Dimenzování odpadního splaškového potrubí

Tabulka B2.2.1.2.1: Odpadní splaškové potrubí

Úsek DU
[l/s]

K
[l0,5/s0,5]

QWW vypo .
[l/s]

QWW min.
[l/s]

QWW
[l/s]

Qmax
[l/s] DN

S1 68,4 0,5 4,14 2 4,14 5,8 125
S2 68,4 0,5 4,14 2 4,14 5,8 125
S3 68,4 0,5 4,14 2 4,14 5,8 125
S4 68,4 0,5 4,14 2 4,14 5,8 125
S5 68,4 0,5 4,14 2 4,14 5,8 125

B2.2.1.3 Dimenzování svodného splaškového potrubí

Tabulka B2.2.1.3.1: Svodné splaškové potrubí

Úsek Sklon
[%]

DU
[L/S]

K
[l0,5/s0,5]

QWW
vypo .

[l/s]

QWW
min.
[l/s]

QWW
[l/s]

Qmax
[l/s] DN

1-7' 2 68,4 0,5 4,14 2 4,14 9,6 125
7-7' 2 0,8 0,5 0,45 0,8 0,80 9,4 110
7'-6' 2 69,2 0,5 4,16 2 4,16 9,6 125
6-6' 2,7 68,4 0,5 4,14 2 4,14 10,8 125
6'-5' 2 137,6 0,5 5,87 2 5,87 9,6 125
5-5' 4,3 68,4 0,5 4,14 2 4,14 13,7 125
5'-4' 2 206 0,5 7,18 2 7,18 9,6 125
4-4' 7,5 68,4 0,5 4,14 2 4,14 15,3 125
4'-3' 2 274,4 0,5 8,28 2 8,28 9,6 125
3-3' 6,7 68,4 0,5 4,14 2 4,14 15,3 125
3'-2' 2 342,8 0,5 9,26 2 9,26 9,6 125
2-2' 6,8 0,8 0,5 0,45 0,8 0,80 9,4 110
2'-1' 28 343,6 0,5 9,27 2 9,27 28,8 160
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B2.2.1.4 Dimenzování odpadního deš ového potrubí

Tabulka B2.2.1.4.1: Odpadní deš ové potrubí

Úsek Plocha
[m2]

i
[l/sm2]

C
[-]

Qr
[l/s]

Qmax
[l/s] DN

D1 240 0,03 0,9 6,48 8,1 110
D2 240 0,03 0,9 6,48 8,1 110

B2.2.1.5 Dimenzování svodného deš ového potrubí

Tabulka B2.2.1.5.1: Svodné deš ové potrubí

Úsek Sklon
[%]

Plocha
[m2]

i
[l/sm2]

C
[-]

Qr
[l/s]

Qmax
[l/s] DN

1-2' 2 240 0,03 0,9 6,48 9,6 125
2-2' 2 240 0,03 0,9 6,48 9,6 125
2'-1' 2 480 0,03 0,9 12,96 18,2 160

B2.2.2 Dimenzování reten ní nádrže

Oblast Brno - Nový Lískovec: i = 0,0161 l/s/m2

Ared = 432 m2

A = 480 m2

C = 0,41 (stanoveno provozovatelem sít )

p = 0,2 rok-1

Regulovaný odtok srážkových vod z reten ní nádrže:

Qo = i*A*C = 0,0161*480*0,41 = 3,17 l/s

Reten ní objem reten ní nádrže: Vret = (i*Ared-Qo)*tc*60 (viz tab. 1)

Vret = 8,03 m3
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Tabulka B2.2.2.1: Reten ní objem

tc [min] i [l/s/m2] Vret [m3]
5 0,0469 5,13
10 0,0329 6,63
15 0,0280 8,03
20 0,0222 7,70
30 0,0164 7,05
40 0,0146 7,53
60 0,0106 5,07

180 0,0041 -15,11
360 0,0025 -45,14
720 0,0018 -103,35
1080 0,0014 -166,22
1440 0,0011 -232,83
2880 0,0005 -510,45
4320 0,0004 -776,87

Návrh:

Volím reten ní nádrže Ronn v sestav , o objemu 4,8m3 a 3,75m3 (celkový objem

8,55m3) s regulovaným odtokem na 3,17 l/s.

Obrázek B2.2.2.2: Reten ní nádrž Ronn [internetové zdroje]
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C. PROJEKT
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C1.1 ÚVOD

Akce: Rekonstrukce bytového domu Brno, Nový Lískovec

Místo: ul. Oblá 39, Brno, Nový Lískovec, parcelní íslo 2573

Investor: sto Brno, Dominikánské nám stí 196/1, 601 67 Brno

Stupe : Projekt pro rekonstrukci stavby

Datum: erven 2013

Vypracoval: Jan Ba ina

Projekt eší obnovu vnit ního vodovodu a kanalizace v etn  jejich p ípojek

bytového domu na ulici Oblá 39 v Brn  Novém Lískovci. Jde o t ináctipodlažní

nepodsklepenou panelovou stavbu. V 1.PP je ze západní strany hlavní vchod do

budovy, úložné prostory pro jednotlivé byty a technické zázemí domu. 1.NP-12.NP jsou

podlaží s byty. Objekt má plochou st echu. Jako podklad pro vypracování sloužilo

zadání, situace s inženýrskými sít mi, p vodní p dorysy 1.PP a 1.NP a svislý ez.

i provád ní stavby je nutné dodržet podmínky m stského ú adu a zásady

bezpe nosti práce.

C1.2. BILANCE POT EB

C1.2.1 POT EBA VODY

Specifická pot eba vody: spv = 96 l/ob/den

Pr rná denní pot eba vody: Qdp = spv*PO = 96*210 = 20160 l/den

Maximální denní pot eba vody: Qdm = Qp*kd = 20160*1,25 = 25200 l/den

Maximální hodinová pot eba vody: Qhm = Qdm*kh/24 = 25200*2,1/24 = 2205 l/h

Ro ní pot eba vody: Qr = Qp*d = 20160*365 = 7358400 l/rok

C1.2.2 POT EBA TEPLÉ VODY

Specifická pot eba teplé vody: sptv = 39,5 l/ob/den

Pot eba teplé vody: Q = 39,5 * 210 = 3 295 l/den
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C1.3. P ÍPOJKY

C1.3.1 KANALIZA NÍ P ÍPOJKY

C1.3.1.1 KANALIZA NÍ P ÍPOJKA PRO SPLAŠKOVOU VODU

Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stoky (DN 300 kamenina) v

ulici Svážná. Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová p ípojka z

PVC DN160. Pr tok odpadních vod p ípojkou je 9,27 l/s. P ípojka bude na stoku

napojena v p vodní hlavní vstupní šacht  jádrovým vrtem. Hlavní vstupní šachta z

betonových skruží Ø1000mm a s poklopem Ø600mm je umíst na na ve ejném pozemku

ed domem na jižní stran .

C1.3.1.2 KANALIZA NÍ P ÍPOJKA PRO DEŠ VOU VODU

Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stoky (DN 300 beton) v ulici

Svážná. Pro odvod deš ových vod z budovy bude vybudována nová p ípojka z PVC

DN160. Pr tok deš ových vod p ípojkou je omezen na  3,17 l/s, proto budou na

ípojce z ízeny reten ní nádrže RONN napojené do série dle projektové dokumentace.

ípojka bude na stoku napojena v nov  vybudované hlavní vstupní šacht  jádrovým

vrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø1000mm a s poklopem Ø600mm je

umíst na na ve ejném pozemku p ed domem na jižní stran .

C1.3.2 VODOVODNÍ P ÍPOJKA

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p ípojka

provedená z HDPE 100 SDR 11 63x5,8. Napojená na vodovodní ad pro ve ejnou

pot ebu v ulici Svážná. P etlak vody v míst  napojení p ípojky na vodovodní ad se

pohybuje okolo 7,4 MPa. Výpo tový pr tok p ípojkou vypo tený dle SN 75 5455 je

3,91 l/s. Vodovodní p ípojka bude na ve ejný litinový ad DN100 litina napojena v

vodním míst  s uzáv rem, zemní soupravou a poklopem. Vodom rová souprava

s vodom rem DN50 a hlavním uzáv rem vody bude umíst na za obvodovou zdí v 1. PP

domu.
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Potrubí p ípojky bude uloženo na pískovém podsypu tlouš ky 150 mm a

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen

signaliza ní vodi . Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.

 C1.4. VNIT NÍ KANALIZACE

C1.4.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

            Kanalizace odvád jící splaškové vody z nemovitosti bude napojena na

kanaliza ní p ípojku vedenou do stoky v ul. Svážná. Pr tok odpadních vod p ípojkou je

9,27 l/s.

            Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. PP a pod terénem vn  domu.

V míst  napojení hlavního svodného potrubí na p ípojku bude využita p vodní hlavní

vstupní šachta z betonových skruží Ø1000 mm s poklopem Ø600 mm.

            Splašková odpadní potrubí budou spojena hlavním v tracím potrubím

s venkovním prost edím a povedou v instala ních šachtách. P ipojovací potrubí budou

vedena v koupelnách v p izdívkách a kuchyních za kuchy skou linkou.

Vnit ní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle SN EN

12056 a SN 75 6760.

Materiálem  potrubí  v  zemi  budou  trouby  a  tvarovky  z  PVC  KG  uložené  na

pískovém loži tlouš ky 150 mm a obsypané pískem do výše 300mm nad vrchol hrdel.

Splašková odpadní, v trací a p ipojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou

upev ována ke st nám kovovými objímkami s gumovou vložkou.

C1.4.2 DEŠ OVÁ KANALIZACE

            Kanalizace odvád jící deš ové vody z nemovitosti bude napojena na kanaliza ní

ípojku vedenou do stoky v ul. Svážná. Regulovaný odtok deš ových vod p ípojkou je

3,17 l/s, proto budou na p ípojce z ízeny reten ní nádrže RONN o celkovém objemu

8,55m3 napojené do série dle projektové dokumentace.

            Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. PP a pod terénem vn  domu.

V míst  napojení hlavního svodného potrubí na p ípojku bude vybudována hlavní

vstupní šachta z betonových skruží Ø1000 mm s poklopem Ø600 mm.
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            Deš ová odpadní potrubí budou vnit ní, v 12.NP a 11.NP opat ená teplenou

izolací, ve všech patrech oplášt ná sádrokartonem a budou mít st ešní vpusti s

ochrannými koši.

Vnit ní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle SN EN 12056 a

SN 75 6760.

Materiálem  potrubí  v  zemi  budou  trouby  a  tvarovky  z  PVC  KG  uložené  na

pískovém loži tlouš ky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel.

Deš ová odpadní z polypropylenu HT a budou upev ována ke st nám kovovými

objímkami s gumovou vložkou.

C1.5. VNIT NÍ VODOVOD

            Vnit ní vodovod bude napojen na vodovodní p ípojku pitné vody na jižní stran

budovy. Výpo tový pr tok p ípojkou ur ený podle SN 75 5455 je 3,91 l/s. Vodom r a

hlavní uzáv r vnit ního vodovodu bude umíst n za obvodovou zdí v 1. PP domu. Hlavní

uzáv r objektu bude umíst n v míst  napojení na p ípojku ovladatelní zemní

soupravou. P etlak vody v míst  napojení p ípojky na vodovodní ad se pohybuje okolo

7,4 MPa.

            Hlavní p ívodní ležaté potrubí do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem

vn  domu a do domu vstoupí p es montážní šachtu. V dom  bude ležaté potrubí vedeno

pod stropem 1.PP.

Stoupací potrubí povedou v instala ních šachtách spole  s odpadními

potrubími kanalizace. P ipojovací potrubí budou vedena v koupelnách v p izdívkách z

tvárnic Ytong a kuchyních za kuchy skou linkou. V instala ních šachtách budou

umíst ny i bytové vodom ry, p ístupné dví ky z místnosti WC umíst ná nad

edst novou instalací.

Teplá voda pro byty bude p ipravována v tlakov  nezávislé kompaktní p edávací

stanici Alfa Laval Maxi S - sek-3V-DHW-AKU-150 o výkonu 150 kW se zásobníkem

teplé vody firmy KP Mark s.r.o. Antikor AKU o objemu 0,750 m3.

            Vnit ní vodovod je navržen podle SN EN 806-2 a SN 75 5409. Montáž a

tlakové zkoušky vnit ního vodovodu budou provád ny podle SN EN 806-4 a SN 75

5409. Vnit ní vodovod bude provozován a udržován podle SN EN 806-5 a SN 75

5409.
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Materiálem potrubí uvnit  domu pro bytové rozvody bude Ekoplastik PPR, PN

20 a pro ležaté a stoupací rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace Ekoplastik PPR-

Stabi, PN 20. Potrubí vn  domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR

11. Sva ovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho

výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nást nky p ipevn né ke st .

Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí

echodky s mosazným závitem. Voln  vedené potrubí uvnit  domu bude ke stavebním

konstrukcím upevn no kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené

v zemi bude  uloženo na pískovém loži tlouš ky 150 mm a obsypáno pískem do výše

300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové

kohouty s atestem na pitnou vodu.

Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON tlouš ky dle

projektové dokumentace.

Z d vod  požární bezpe nosti bude v objektu ud lán i nový požární vodovod a

vodovod pro hadicový systém.

Požární vodovod nebude mít žádné propojení s vnit ním vodovodem pitné vody.

V každém podlaží krom  1.PP bude v požární p edsíni opat en výtokovým ventilem

DN50 se spojkou o sv tlosti 52mm. U hlavního vchodu ze západní strany a na jižní

st  budovy bude napojení pro požární techniku tlakovou spojkou s tlakovým ví kem.

Potrubí bude ocelové pozinkované DN80, nat ené na erveno. Potrubí bude

nezavodn né.

Vodovod hadicového systému bude napojen na vnit ní vodovod pitné vody p es

ochrannou jednotku EA. Potrubí bude ocelové pozinkované sv tlosti DN32 a v

nejvyšším podlaží DN25 nat ené na erveno. Do každého patra budou do hlavní chodby

umíst ny hydrantové systémy s tvarov  stálou hadicí DN19 délky 20m s pr rem

hubice 7mm.

C1.6. ZA IZOVACÍ P EDM TY

            Budou použity za izovací p edm ty podle sestav specifikovaných v legend

za izovacích p edm . Záchodové mísy budou záv sné. U umyvadel a d ezu budou

stojánkové sm šovací baterie. Vanové baterie budou nást nné. Automatická pra ka
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bude ke kanaliza nímu potrubí p ipojena p es soupravu HL400 a vodovodnímu p es

rohový kulový ventil.

Sm jí být použity jen výtokové armatury zajišt né proti zp tnému nasátí vody podle

SN EN 1717 a SN 75 5409.

C1.7. ZEMNÍ PRÁCE

Pro p ípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o ší ce 0,8m.

Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu, je t eba tento násyp p edem dob e zhutnit.

i provád ní je t eba dodržovat zásady bezpe nosti práce. Výkopy o hloubce v tší než

1,3m je nutno pažit p íložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a ozna it. P ípadnou

podzemní vodu je t eba z výkop  od erpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen

podél rýh, p ebyte ná zemina odvezena na skládku.  P ed provád ním zemních prací je

nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sít  vytý ili. P i

ížení a soub hu s jinými sít mi budou dodrženy vzdálenosti podle SN 73 6005,

normy SN 33 2000-5-52, SN 33 2000-5-54, SN 33 2160, SN 33 3301 a

podmínky provozovatel  t chto sítí. P i zjišt ní nesouladu polohy sítí s mapovými

podklady získanými od jejich provozovatel , je nutná konzultace s p íslušnými

provozovateli. Výkopové práce v míst  k ížení a soub hu s jinými sít mi je nutno

provád t ru  a velmi opatrn  bez použití pneumatického, bateriového nebo

motorového ná adí, aby nedošlo k poškození k ížených sítí. Obnažené k ížené sít  je p i

zemních pracích nutno zabezpe it proti poškození. P ed zásypem výkop  budou

provozovatelé obnažených inženýrských sítí p izváni ke kontrole jejich stavu. O této

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp k ížených sítí budou

uvedeny do p vodního stavu.

            P i provád ní zemních prací je nutno dodržet SN EN 1610, SN EN 805,

vyhlášku ÚBP . 324/1990 Sb., další p íslušné SN, podmínky provozovatel

podzemních sítí, stavebního a m stského ú adu a zajistit bezpe nost práce.

V Brn  dne 24.05.2013 Vypracoval: Jan Ba ina
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C2 LEGENDA ZA IZOVACÍCH P EDM

Ozna ení
na

výkrese
Popis sestavy Po et

sestav

WC

Keramický záv sný klozet, bílý s vodorovným zadním odpadem
JIKA - LYRA Plus 823380
Záchodové sedátko plastové bílé, JIKA - LYRA Plus 893385
Montážní prvek Geberit Duofix Special, nádržka Sigma
     - integrovaný rohový ventil R1/2"
     - odpadní koleno PE-HD 90
     - p echodka PE-HD 90/100
     - montážní sada

60

U

Umyvadlo keramické bílé, s otvorem na baterii
JIKA- LYRA Plus 814381
Zápachová uzáv rka umyvadlová kovová pochromovaná
Umyvadlová stojánková páková baterie, JIKA - LYRA Plus 311281
upev ovací sada pro umyvadlo

60

VA

Bílá akrylátová vana, rozm ry 1500x700mm, JIKA - LYRA 229839
Zápachová uzáv rka vanová plastová s p epadem
Vanová nást nná baterie páková, chrom, JIKA - LYRA Plus 331282
Sprchová sada - JIKA - LYRA Plus 360280
Krycí dví ka ocelová bílá 300x300mm

60

DJ

Nerezový d ez s odkapávací plochou, rozm ry 500x864mm
FRANKE Neptun NEX 211
Zápachová uzáv rka d ezová plastová, odpadní ventil s p epadem
LUTTERER-LECHNER

ezová stojánková páková baterie, chrom
JIKA - LYRA Plus 351281, prov.000 vysoké rameno

60

AP
Zápachová uzáv rka HL400, LUTTERER-LECHNER
Šikmý p ístrojový ventil se zp tnou klapkou SCHELL COMFORT
033860699

60

MN
Zápachová uzáv rka HL400, LUTTERER-LECHNER
Šikmý p ístrojový ventil se zp tnou klapkou SCHELL COMFORT
033860699

60

DV

Plastová výlevka s m ížkou ABUSANITAIR 700701
ezová zápachová uzáv rka s výpustí, bílá plastová CV1015

Umyvadlová páková nást nná baterie, chrom, JIKA - LYRA Plus
311287
upev ovací sada

1

PV
Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a živi nou
manžetou
LUTTERER-LECHNER HL72.1H

1

H Hadicový systém s hadicí DN19, délky 20m, plná dví ka
650x650x175mm 12
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ZÁV R

Práce jsem se snažil zhotovit podle svých nejlepších znalostí a dovedností. Šlo

mi o to, aby byla p ehledná a srozumitelná.

V teoretické ásti A jsem se snažil p iblížit d ležité faktory tématu úst ední

ípravy teplé vody, a to hlavn  v oblastech které byli použity v praktické ásti.

Ve výpo tové ásti B je ešeno samotné zadání. Hojn  se jsem zde uplatnil teorii

a ásti A. Šlo hlavn  o správné dimenzování rozvod  vody, návrh cirkula ního potrubí,

cirkula ního erpadla, tlouš ky tepelné izolace, volbu a nastavení regula ních ventil ,

vodom  a kompenza ních délek. V druhé ásti je zde i výpo et návrhu kanalizace jak

splaškové tak deš ové s reten ními nádržemi.

Projektová ást C obsahuje technickou zprávu a legendu za izovacích p edm .

Výkresy se nachází jako p íloha ve složkách.
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Normy, vyhlášky:

SN 755455 Výpo et vnit ních vodovod

SN 756760 Vnit ní kanalizace

SN 730873 Požární bezpe nost staveb - Zásobování požární vodou

SN 756101 Stokové sít  a kanaliza ní p ípojky

http://www.grundfos.com/
http://honeywell.com/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.citace.com/
http://eshop.normservis.cz/
http://www.cimberio.com/
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SN 013450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotn technické a plynovodní

instalace

SN 756101 Stokové sít  a kanaliza ní p ípojky

SN 060320 Oh ívání užitkové vody - Navrhování a projektování

SN 736005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení

SN EN 1717 Ochrana proti zne išt ní pitné vody ve vnit ních vodovodech a

všeobecné požadavky na za ízení na ochranu proti zne išt ní

zp tným pr tokem

SN 756760 Vnit ní kanalizace

SEZNAM POUŽITÉHO SOFTWARU

AutoCad 2012

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Malování

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

p tlaková ztráta

pAP tlaková ztráta napojených za ízení

pe tlaková ztráta zp sobená rozdílem výšek

pRF tlaková ztráta v potrubí t ením a místními odpory

pWM tlaková ztráta vodom

Ludolfovo íslo

sou initel místního odporu

1 teplota studené vody

2 teplota teplé vody

Ø pr r

Ared redukovaná plocha

C sou initel odtoku deš ových vod

SN eská národní norma
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ÚBP eský ú ad bezpe nosti práce

d po et dn  v roce

da vn jší pr r trubky

DN dimenze potrubí

DU výpo tový odtok

EN evropská norma

H dopravní výška erpadla

HDPE high density polypropylen - vysoko hustotní polyethylen

i intenzita dešt

K sou initel odtoku

l délka

NP nadzemní podlaží

ob obyvatel

p perioda

pdis dispozi ní p etlak

pFl hydrodynamický p etlak u výtokové armatury

pminFl minimální hydrodynamický p etlak u nejvyšší výtokové armatury

PO po et obyvatel

PP podzemní podlaží

PP polypropylen

PPR statický kopolymer polypropylenu

PVC polyvinylchlorid

q tepelná ztráta

Q pr tok

Qc výpo tový pr tok cirkulace teplé vody

Qcu výpo tový pr tok cirkulace teplé vody upravený

Qmax maximální pr tok

Qmin minimální pr tok

R tlaková ztráta

s tlouš ka st ny trubky

SDR standard dimension ratio - standardní rozm rový pom r

UN sou initel prostupu tepla požadovaný normou
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C3.0 SITUACE STAVBY 1:200

KANALIZACE

C3.1.1 P DORYS B ŽNÉHO PODLAŽÍ - KANALIZACE 1:50

C3.1.2 P DORYS ZÁKLAD  - KANALIZACE 1:50

C3.1.3 ROZVINUTÝ EZ 1:50

C3.1.4 PODÉLNÉ EZY KANALIZACE 1:50

VODOVOD

C3.2.1 P DORYS B ŽNÉHO PODLAŽÍ - VODOVOD 1:50

C3.2.2 P DORYS 1.PP - VODOVOD 1:50

C3.2.3 AXONOMETRIE - VODOVOD 1:50

C3.2.4 PODÉLNÝ EZ P ÍPOJKY, VODOM RNÁ SOUSTAVA     1:50,1:25


