4 NASLOVNA STRAN S PODATKI O NAČRTU
Vrsta načrta:

4 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

Investitor:

Občina Domžale
Ljubljanska ulica 69, Domžale

Objekt:

Obnova kopališča Domžale

Vrsta dokumentacije:

Projekt za izvedbo

Za gradnjo:

Prenova

Projektant:

GE projekt d.o.o.
Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Telefon: +386(0)590 575 60, e-pošta: info@ge-projekt.eu

Direktor:

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.
Podpis: ..................................................................

Datum:

Žig podjetja

Odgovorni projektant:

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.
Podpis: ..................................................................

Enotni žig z id. številko

Odgovorni vodja projekta:

Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.

Podpis: ..................................................................

Številka projekta:

Številka načrta:

01/2018

4-138-2018
Ljubljana, april 2019

Enotni žig z id. številko

Številka izvoda:

Drugi sodelavci:
Anton Marc, univ.dipl.inž.str.

REVIZIJA

Rev.
0

Datum

Izvod, popravki

04/2019 Izvod za PZI

Pripravil
Marc

Pregledal

Odobril

Medvešek Medvešek

4.2

KAZALO VSEBINE NAČRTA

4 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Številka načrta:

4-138-2018

4.1

Naslovna stran

4.2

Kazalo vsebine načrta

4.3

Tehnično poročilo

4.4

Popis del

4.5

Risbe

GE projekt, projektiranje d.o.o.
Stegne 21c
1000 Ljubljana – SI
telefon: +386 (0)590 575 60
telefax: +386 (0)590 575 61
info@ge-projekt.eu

Načrt strojnih inštalacije
OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

PROJEKTANTSKI POPIS
Št.dokumenta:

4-138-2018-002

GE projekt, projektiranje d.o.o.
Stegne 21c
1000 Ljubljana – SI
telefon: +386 (0)590 575 60
telefax: +386 (0)590 575 61
info@ge-projekt.eu

Načrt strojnih inštalacije
OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

SPISEK RISB
Št.dokumenta:

4-138-2018-003

Seznam risb
Št.
risbe

Št.
strani

Zap.št.

Naslov risbe

1.

Situacija

001

stran 1

2.

Tloris pritličje

002

stran 1

3.

Tloris strehe

003

stran 1

4.

Shema DV VOKA

004

stran 1

5.

Shema povezav prestavljenega vodmernega jaška

005

stran 1

6.

Shema ogrevanja in haljenja

006

stran 1

7.

Vodomerni jašek

007

stran 1

8.

Detajl priklopa na vodovod

008

stran 1

9.

Detajl vkopa vodovoda

009

stran 1

GE projekt, projektiranje d.o.o.
Stegne 21c
1000 Ljubljana – SI
telefon: +386 (0)590 575 60
telefax: +386 (0)590 575 61
info@ge-projekt.eu

Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

TEHNIČNO POROČILO

Št.dokumenta:
4-138-2018-001

Stran 1/15

KAZALO:

Uvodni del

3

Opis inštalacijskih del in njihovih funkcij
1.1. Notranja vodovodna napeljava

3
3

1.2. Notranja vertikalna kanalizacija

5

1.3. Ogrevanje

6

1.4. VRF sistem ogrevanja in hlajenja

7

1.5. Prezračevanje lokala

9

1.6. Prezračevanje bazenske strojnice

11

1.7. Ogrevanje bazenske vode

11

1.8. Cevne povezave do dezinfekcijskih bazenov

11

1.9. Prestavitev obstoječega vodomernega jaška in oskrba s pitno vodo strojnice
bazenske tehnike
11
Vodovodni priključek

12

Zaključek

14

Stran 2 od 15

TEHNIČNO POROČILO
UVODNI DEL
Ta načrt strojnih inštalacij in strojne opreme je sestavni del celotnega projekta za
obnovo kopališča Domžale. Načrt obravnava vhodni objekt z barom in garderobami.
Kot osnova projektu so služile arhitekturne podloge arhitekturnega biroja Ravnikar
Potokar.
V tem načrtu so obravnavane le inštalacije za vhodni objekt in bar ter vodovodne cevi
do dezinfekcijskih bazenov.
Stavba je gradbeno zasnovana tako, da so izpolnjene zahteve o racionalni rabi
energije iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10), kar je
utemeljeno v elaboratu URE – skladno s 17 členom imenovanega pravilnika.
Notranje strojne inštalacije in strojna oprema zajemajo inštalacijo notranjega
vodovoda z vertikalno kanalizacijo, centralnega ogrevanja in hlajenja ter
prezračevanja in izvedbo priključka na javno vodovodno omrežje.

OPIS INŠTALACIJSKIH DEL IN NJIHOVIH FUNKCIJ
1.1.

NOTRANJA VODOVODNA NAPELJAVA

Izračun vršnega pretoka pitne vode, upoštevajoč DIN 1988, 3. del (12.88), je
naslednji:

Sanitarni element

stranišče s kotličkom
pisoar
umivalnik
pomivalno korito
kad
varnostni tuš
tuš
trokadero
pralni stroj
pomivalni stroj
iztočni ventil DN 15
SKUPAJ:

Število
n
17
7
12
4
0
7
1
1
1
2

Iztočni
tlak
bar
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Temp.
vode
o

t ( C)
10
35
35
35
35
35
35
10
10
10
10

Vršni
pretok
vode
Vt
l/s
0,00
0,00
0,07
0,07
0,15
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00

Vh
l/s
0,13
0,12
0,07
0,07
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,07

Zmnožek
Vtxn
l/s
0,00
0,00
0,84
0,28
0,00
0,00
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2,17

Vhxn
l/s
2,21
0,84
0,84
0,28
0,00
0,00
1,05
0,15
0,15
0,15
0,14
5,81

Vršni pretok
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Vs=0,25(ΣVR)

0,65

+1,25 (l/s)

DN

topla voda:

1,66 l/s

hladna voda:

2,03 l/s

SKUPAJ:

2,21 l/s

v (m/s)
40 1,324567
50 1,036745

3

7,97 m /h

50 1,128339

Skupni vršni pretok hladne pitne vode, znaša 7,97 m3/h in je merodajen za določitev
velikosti vodomera in zunanjega cevovoda.
Vodovodna napeljava je preko vodomera DN 40 priključena na javno mestno
vodovodno omrežje. Priključek je obdelan v svojem poglavju.
Za glavnim vodomerom se skladno z standardom DIN 1988, 2. del (12.88) namestijo
še samočistilni fini filter, katerega čiščenje je samodejno v nastavljenih časovnih
intervalih. Filter zagotavlja zahtevano čistost vode in ima proste odprtine v vložku
med 105 in 135 µm.
Od vodomernega jaška dalje pri pripravi vode v tehničnem prostoru in dvižnih
vertikalah so uporabljene cevi po EN 10240 kvalitete A.1. vroče globoko cinkane
srednje težke navojne cevi po EN 10255 za PN 10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi
kosi iz vroče cinkane temprane litine po EN 10242 ter teflonskim tesnilnim
materialom.
Cevni razvodi hladne in tudi tople vode potekajo v izolacijski plasti tal, nad AB ploščo.
Ti razvodi in priključki so izdelani iz večplastnih gibljivih cevi in spojnih ter oblikovnih
kosov s spajanjem z zatiskanjem.
Cevi hladne in tople vode, ki so vodene v stenskih utorih in/ali v tlaku, morajo biti
ustrezno izolirane, za kar je predvidena zaščitna in toplotna izolacija z zaprto celično
strukturo, debeline 4 mm.
Topla pitna voda za bar se pripravlja s kompaktno samostoječo toplotno črpalko z
zalogovnikom volumna 300l. Ta topla voda je namenjena uporabnikom v delu objekta
kjer se nahaja lokal in obratuje celotno leto. Priklop hladne vode je potrebno izvesti
skladno s predpisom DIN 1988, 2. del (12.88).
Toplotna črpalka ogreva sanitarno vodo posredno preko toplotnega menjalnika
izdelanega skladno s sanitarno-higienskimi zahtevami Tehničnih ukrepov za znižanje
okužb z legionelo DVGW: Delovni zvezek W551 (julij 2004), ki zahteva segretje vode
na temperaturo 70 °C za čas trajanja najmanj 3 minute. Načrtovani sistem deluje tako,
da se sveža hladna voda ali topla voda v hranilniku segreje na 70 °C v hranilniku preko
el. grelnika (el. grelnik je namenjen tudi pokrivanju morebitnih konic ali gretju v sili ob
izpadu TČ), kjer se zadrži pri tej temperaturi za več kot 3 minute (načrtovano 10
minut). Bakterije legionele so pri tej temperaturi in času izpostavitve pomorjene.
Hranilnik bo izdelanega iz nerjavne pločevine in ustreza zahtevam po DVGW-VP 670,
ter opremljen z odprtino za čiščenje in nadzor. Za obtok vode skrbi obtočna črpalka, ki
deluje nenehno.
Pri vršnem odvzemu vode se ta vroča jemlje iz gornjega dela zbiralnikov, hladna pa
vstopa vanju v spodnjem delu.
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Za potrebe tušev in sanitarij za bazenske goste je nameščen hranilnik tople sanitarne
vode volumna 950l. Zbiralnik se ogreva preko sončnih zbiralnikov skupne površine
13,8 m2. Zbiralniki so nameščeni na strehi objekta. Ta priprava tople vode se uporablja
le v poletnih mesecih ko je bazen v uporabi. Hranilnik STV ima nameščen še dodatni
električni grelnik 6kW. Priklop hladne vode je potrebno izvesti skladno s predpisom
DIN 1988, 2. del (12.88).
Za ustrezno kemično pripravo vode je kot zaščita pred izločanjem apnenca na
prenosnih površinah toplotnih menjalnikov in cevnega sistema predvidena galvanska
nevtralizacija.
Vsi cevovodi vodovodne napeljave so položeni s padcem 0,05-0,10 % proti
vertikalnim priključkom ali pa iztočnim mestom. Vodovodna napeljava mora biti po
končani izvedbi in pred zazidavo utorov in prebojev preskušena na tlak s hladno
vodo, tlaka 1,5 krat višjega od najvišjega delovnega tlaka, oziroma v tem primeru 10
bar, o čemer mora biti voden zapisnik. Po uspelem tlačnem preskusu je izvesti
izpiranje cevovodov, pri čemer mora biti v posameznih cevovodih dosežena hitrost
vsaj 0,5 m/s, kot to sledi iz tabele 10. DIN 1988, 2. del (12.88). Nadalje je namestiti
sanitarno opremo in iztočno armaturo, katero je nastaviti praviloma na iztočni tlak 50100 kPa.
1.2.

NOTRANJA VERTIKALNA KANALIZACIJA

Vršni pretok fekalne kanalizacije:
sanitarni element

priključna
odtočna
vrednost

nazivna
velikost

število

-

Aws

DN

N

zmnožek
števila in
priključnih
odtočnih
vrednosti
n*Aws

-

l/s

mm

-

l/s

ročni umivalnik

0,5

40

12

6

pomivalno korito

1

50

4

4

kopalna kad

1

50

0

0

pršna kad

1

50

7

7

pisoar

0,5

40

7

3,5

straniščna školjka

2,5

100

17

42,5

bide školjka

0,5

40

0

0

priključek P.S. Φ32

1

7

1

1

podni sifon Φ50

1

38

4

4

Seštevek
vršni pretok (l/s)
nazivna dimenzija

68
4,12
DN 150
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Fekalna kanalizacija je vodena ločeno od meteorne kanalizacije. Izvedba priključkov
fekalne kanalizacije od sanitarnih elementov do vertikal je izvedena po SIST EN
12056-1 in -2: 2001 in predvideva cevi iz umetne mase s spajanjem z obojkami po
DIN 19538 vrsta PVC-C. Kanalizacijske cevi, ki so v celoti vodene podometno in v
tlaku, je polagati gole, in jih ni potrebno izolirati. Kanalizacijski dvižni vodi in pa zbirni
horizontalni vodi fekalne kanalizacije, vodeni pod stropom kletne etaže, pa so
predvideni iz lahkih litoželeznih SML cevi in oblikovnih kosov po DIN 19522, 1. del s
spajanjem z objemno spojko z gumijevim tesnilom. Vse kanalizacijske cevi nazivne
velikosti do vključno DN 100 je speljati v najmanjšem dovoljenem padcu 2 % v smeri
odtekanja. Najmanjši dovoljeni padec za cevi DN 125 in 150 pa znaša 1,5 %, za
DN200 pa 1%.
Kanalizacijski vodi morajo imeti kontrolne revizijske odprtine predvidene najmanj na
naslednjih mestih: na začetku zbirne mreže več priključkov v vrsti, pred prehodom
navpičnega voda v vodoravnega, pri vodoravnih vodih do vključno nazivne velikosti
DN 125 na vsakih 20 m, oziroma pri večjih velikostih na 40 m, in pred izstopom iz
objekta.
Kanalizacijsko napeljavo je po končani izvedbi potrebno preskusiti na pretok in
tesnost, o čemer je potrebno sestaviti zapisnik.
Lokacije in število sanitarnih elementov je določeno v načrtu arhitekture, pri čemer je
dogovorjeno, da so biti vsi elementi 1.A. kvalitete, iz sanitarne keramike, bele barve
in konzolne izvedbe.
1.3.

OGREVANJE

Toplotni izgube objekta so določene na podlagi SIST EN 12831 (02.04) z ustreznimi notranjimi
temperaturami med 15 in 22 °C. V izračunu so upoštevane U-vrednosti vgrajenih gradbenih
elementov, kot so podane s strani načrtovalca gradbene fizike. Toplotni dobitki za pisarniške
prostore, ki se hladijo v poletnem obdobju, so določeni po nemških smernicah VDI 2078
(07.96) z upoštevanjem maksimalne zunanje temperature 33 °C pri 38 % r.v. in notranje
temperature največ 26 °C pri 50 % r.v. V določitvah so upoštevani ocenjeni notranji toplotni
dobitki razsvetljave, zaposlenih in ocenjene tehnološke opreme ter zunanje senčenje steklenih
površin z žaluzijami.
Računska izhodišča:
1.Koeficienti toplotnih prehodnosti:
-zastekljena fasada: Us,f = 1,1 W/m2K
-zasteklitev z okvirjem: Uok = 1,1 W/m2K
-masivna fasada: Us,f = 0,28 W/m2K
-streha – pohodna in nepohodna: Ustr = 0,2 W/m2K
-pod v pritličju: Upod = 0,35 W/m2K
-korekcijski faktor toplotnih mostov – že zajet v gornjih koeficientih
2.Podnebni podatki za lokacijo:
-projektna zunanja temperatura: Θz,p = -13°C
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3.Normirane temperature po prostorih:
-lokal 20 °C
- sanitarni prostori: Θn = 20 °C- kopalnice: Θn = 24 °C
-neogrevani pomožni prostori (pomožno stopnišče): Θn = 15 °C
Pri zagotavljanju učinkovite rabe energije je s stališča trajnostne gradnje potrebno upoštevati
celotno življenjsko dobo stavbe. Cilji načrtovanja inštalacij so kakovostni bivalni in delovni
pogoji. Kar dosežemo z naravno in/ali umetno osvetlitvijo, z mehanskim prezračevanjem z
visoko stopnjo vračanja odpadne toplote ter s kakovostnim ogrevanjem ter poletnim hlajenjem.
Vire energije je treba uporabljati smotrno. Poleg ostalih lastnosti, ki naj bi jih materiali
izpolnjevali s stališča trajnostne gradnje, morajo biti kakovostni izdelki tudi kakovostno vgrajeni
ter zagotavljati zračno tesnost do največ 1,5 urnih izmenjav pri tlačni razliki 50 Pa med
notranjostjo in zunanjostjo objekta.
Izračun potreb po toploti za ogrevanje:

Ozna

Dolžina,

ka

širina
(m)

Izračun
površine
Izračun toplotnih izgub
Višina Površina Površina
k
temp.
∆t.k
izračun
(m)

2

(m )

2

(m )

razlika
W
2
m

∆t

0

W
2
m

Izguba

Potrebna
toplota

toplote Q0

Qh=Q0+Qp

W

W

Lokal
SKUPAJ
P=
T
T
SS
JS
VS
ZS

101,00 V=

15,8
15,8
6,45
6,45

Q0 =
Št.
izmenjav
zraka:
Količina svežega zraka

3,6
3,6
3,6
3,6

282,8
101,00
101,00
56,88
56,88
23,22
23,22

tn =
20
101,00
0,35
101,00
0,2
56,88
1,1
56,88
1,1
23,22
1,1
23,22
0,28

7027,2 W

0

C,
15
33
33
33
33
33

tz =
5,25
6,6
36,3
36,3
36,3
9,24

-13
530,3
666,6
2064,7
2064,7
842,9
214,6

0

C
W
W
W
W
W
W

6383,8 W

n = 0,2
V = 56,56

Qp = ρ.V.cp.(tz-tn) =

643,4 W

3

m /h

Za vir ogrevanja bo služila toplotna črpalka zrak - zrak po VRV sistemu in bo namenjena tako
hlajenju kot ogrevanju. Imela bo 5 notranjih enot.

1.4.

VRF SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA

Kot vir ogrevalne energije pozimi in osnovni vir hladilne energije poleti, je izbrana VRV
(Variable Refrigeration Volume ) sistem - toplotna črpalka / hladilnik toplotne moči 13,6kW in
hladilne moči 12,1kW. Postavitev zunanjih enot se izvede na strehi objekta ob upoštevanju
varnostnih predpisov za hladilne naprave VBG 20 (1.93). Zvočni tlak, ki ga povzročajo zunanje
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enote, naj bi bil nižji, oziroma enak kot je dopustni nivo zvočnega tlaka na prostem. Po Uredbi
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05) je omejen ponoči na 48
dB(A) in podnevi na 58 dB(A), pri čemer so upoštevane omejitve III-poslovno območje.
Zunanje enote morajo biti izdelane in opremljene skladno z nemškimi varnostnimi predpisi za
hladilne naprave VBG 20 (1.93). Cevovod hladiva sistema VRV, predvideno je ekološko
sprejemljivo HFC hladivo R 410a, dopušča medsebojne razdalje do 100 m in višinsko razliko v
primeru zunanje enote nad notranjimi brez izdelave oljnih sifonov 50 m, v nasprotnem pa 40
m.
Notranje enote ločljivega, z večjimi notranjimi enotami sestoječega se hladilnega VRV sistema,
so vse predvidene stenske s tipsko masko v pomožnih prostorih ter stropne v prosturu lokala.
Vse enote imajo elektronski nadzorni ventil za nadzor pretoka hladiva v odvisnosti od hladilne
obremenitve posameznega prostora.
Cevno povezavo je izvesti v stropu ali steni iz bakrenih cevi po DIN 8905, kvalitete SF-Cu
(brez vsebnosti kisika in razmaščene), ki se uporabljajo v hladilni tehniki. Cevi se med seboj
spajajo s trdim spajkanjem, najbolje v zaščiti N2. Za odcepe je potrebno uporabljati izključno
tovarniško izdelane kose. Pri spremembah smeri cevovodov, se lahko izdela lok iz same cevi,
pri čemer je paziti, da radij krivljenja ni manjši od 3,5Φ. Po končani izvedbi cevovodov in
uspelem tlačnem preskusu z dušikom tlaka 24 bar (brez notranjih in zunanjih enot), je izvesti
vse faze izsuševanja inštalacije, ki zajemajo:
1. faza: Sistem se vakumira na tlak manjši od 100 Pa (1 mbar). Vakumiranje naj traja po
možnosti nekaj ur. Čim daljše je vakumiranje, tem več zraka in vlage je potegnjeno iz por
materijala. Pri tem je paziti, da so vsi vgrajeni elementi (ventili) v cevovodu odprti. Parni
tlak vode znaša pri 20 °C 23 mbar in pri 5 °C 9 mbar.
2. faza: V tako vakumirano inštalacijo se spusti dušik do tlaka 1 bar. Pod temi pogoji je dušik
v plinastem stanju in veže nase preostalo vlago. S tem je omogočeno nadaljnje
izsuševanje inštalacije.
3. faza: Inštalacija se ponovno vakumira z namenom odstranitve dušika, vezanega z vlago in
pomešanega z zrakom in drugimi plini.
4. faza: Ponovi se druga faza s čistim dušikom.
5. faza: Ponovi se tretja faza. Napeljavo je pustiti pod vakumom pri absolutnem tlaku 1 mbar
v trajanju 24 ur, pri čemer tlak ne sme narasti za več kot 0,5 mbar, kar pomeni, da je
napeljava tesna in izsušena. V kolikor tlak naraste pri 20 °C nad 23 mbar, oziroma pri 5 °C
nad 9 mbar, pa to pomeni, da inštalacija še ni izsušena, in je potrebno vakumiranje
nadaljevati.
6. faza: Inštalacija se napolni s predvideno količino hladiva R 407c, deloma iz zunanjih enot,
doda se računsko predvidena količina okoli 40 kg. Zaradi zaščite inštalacije pred vlago je
najbolje spuščati hladivo v inštalacijo preko filternega sušilnika visokega učinka. Polnjenje
je izvesti v tekočem stanju preko polnilnega ventila s trnom na tekočinskem vodu pred
filternim sušilnikom. Nato je dopolnjevati inštalacijo na kompresorskem sesalnem
priključku, ki je predviden za ta namen. Med polnjenjem se jeklenko lahko postavi v posodo
z vodo max. 40 °C. Hladilni kompresor naj bo med polnjenjem v pogonu. PRI VSEH TEH
DELIH JE OBVEZNO UPOŠTEVATI NAVODILA PROIZVAJALCA OPREME, KI IMAJO
VEČJO TEŽO OD TEGA OPISA!
Odvod nastalega kondenza se iz lovilnih korit notranjih enot vodi v meteorno kanalizacijo na
prostem. Predvidene so PVC cevi. Te cevi je možno voditi z minimalnim padcem 0,5-1,0 %.
Kot izolacija cevi hladivnega ali ogrevnega medija je predvidena pena iz sintetičnega kavčuka
z zaprto celično strukturo, težko gorljiva – z neprestano kontrolo po DIN 4102-B1 oz. po EN
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13505-1, toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C, koeficientom upornosti proti difuziji
vodne pare µ > 3000, debeline 10 mm. Izolacija mora biti lepljena na cev s specialnim lepilom,
ki zagotavlja homogeno strukturo in varen spoj. Pritrjevanje cevovodov mora biti izvedeno
preko izolacijskih vložkov, da so preprečeni toplotni mostovi in s tem rosenje izolacije. Izolacija
cevovodov so na prostem še dodatno premazani in na ta način zaščiteni pred sončnim
sevanjem in vlago s posebno barvo proizvajalca izolacije.
Zasnova sistema upošteva izvedbo, ki omogoča racionalno izrabo električne energije, varstvo
okolja ter investicijsko in obratovalno ekonomičnost in zanesljivost.
Ventilatorski konvektorji so stropne/stenske izvedbe, opremljeni s toplotnimi menjalniki,
povezane skupaj z ventilatorji v priključno elektro škatlico konvektorja. V vsakem posameznem
prostoru je predvideno temperaturno tipalo s prigrajenim stikalom za izbiro intenzivnosti vrtenja
ventilatorja in izklopa po več ventilatorskih konvektorjev skupaj, ki so vezani na priključne
elektro škatlice konvektorjev. V večjih prostorih, kjer je število konvektorjev večje od treh, sta
predvidena po dva ali več stenskih tipal. Lokacija tipal je predvidena ob stikalu za luč ob vratih.
Zatesnitev prehodov skozi požarne sektorje mora biti skladno s SZPV 408 oz. SIST EN 1366-3
Napeljave skozi meje požarnih sektorjev morajo potekati skozi: požarno zatesnjene odprtine.
Požarna odpornost prehodov kablov in cevi mora biti enaka požarni odpornosti, ki je
zahtevana za element, skozi katerega prehaja napeljava, pz. znotraj inštalacijskih jaškov in
kanalov iz negorljivih materialov, katerih požarna odpornost skupaj s požarno odpornostjo
vseh zapornih elementov odprtin mora biti enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za
element, skozi katerega prehaja napeljava.
Tlačna opreme mora biti skladna s Pravilnikom o tlačni opremi (Ur. list RS, št. 15/02, 47/02,
54/03 in 114/03) na podlagi direktive EU 97/23/ES
Od pravilne namestitve in izvedbe podpor, obešal, vodil in fiksnih podpor je odvisna
obratovalna varnost cevovoda in drugih naprav. Podporne konstrukcije morajo ustrezati
nastopajočim statičnim in dinamičnim obremenitvam. Podpore morajo biti izvedene tako, da ni
potrebno nobeno vzdrževanje in, da oslabitve materiala zaradi eventualne korozije ne ogrožajo
nosilnosti. Funkcija podpore mora ostati tudi po daljšem obratovanju nespremenjena.
Vse podpore morajo biti protikorozijsko zaščitene in obarvane z vremensko obstojnimi
premazi. Po končani montaži cevovodov je treba preveriti pravilnost lege in funkcije podpor. Pri
tem morajo biti cevovodi napolnjeni z vodo.
Pred vgradnjo fiksnih točk je treba statično preveriti gradbene elemente na katere bo fiksna
točka pritrjena in pridobiti soglasje nadzornega organa za gradbena dela oziroma zahtevati, da
se gradbeni del izvede po navodilih izvajalca strojnih instalacij.
Večino instalacij je nameščene v zaprtih ogrevanih prostorih kjer ni nevarnosti zmrzovanja.
Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ.
Cevne napeljave in vse elemente napeljav ter naprav se po končanih delih označi z
označevalnimi tablicami v uveljavljeni mednarodni barvni skali posameznega medija skladno s
standardom DIN 2403.

1.5.

PREZRAČEVANJE LOKALA
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Za načrtovanje prezračevanja je upoštevan Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji
stavb (Ur.l. RS, št. 42/02), ki v 8. členu, odstavek 5, zahteva načrtovanje sistema
prezračevanja po DIN 1946, 6. del.
Prezračevalne in klimatske naprave bodo usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in
klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/02) in z Zahtevami za prezračevalne naprave DIN
1946, 2. del (1.94).
NAPRAVA

KN1

KOLIČINA
ZRAKA

LOKACIJA

1500 m3/h Pod stropom strojnice

NAMEN

Prezračevanje
lokala

Klimatske naprave morajo biti opremljene s sistemom za povratek odpadne toplote,
ki ustreza Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10).
Količina zunanjega zraka se določi glede na talno površino stanovanja in mora
znašati najmanj 1,5 m3/h na kvadratni meter talne površine prostora, brez
upoštevanja drugih virov onesnaževanja zraka.
Z uporabljenim sistemom prezračevanja se prepreči pretok zraka iz bolj
obremenjenih prostorov (npr. kuhinje, sanitarije, ...) v ostale prostore. V času
odsotnosti ljudi v prostorih stavbe, ki so namenjeni za delo in bivanje ljudi, je treba
zagotoviti in vzdrževati izmenjavo zraka najmanj n = 0,2 h-1 za odstranitev emisij iz
stavbe in preprečitev drugih škodljivosti (npr. kondenzacije).
Tehnična rešitev prezračevanja je zasnovana z lokalno nameščenimi prezračevalnimi
napravami z vgrajeno rekuperativno enoto za predpripravo svežega zraka in
zmanjšanje vpliva hladnega jedra. Klimatska naprava bo opremljena s ploščnim
rekuperatorjm z izkoristkom nad 80%. Zajemanje toplote s pomočjo regeneratorja
glede na vrsto odvodnega zraka (vonjave iz sanitarnih prostorov in kuhinj) ne bi bila
ustrezna tehnična rešitev. Elektronski regulatorji pretoka lahko pri tem zagotavljajo
samo nespremenljivo (najmanjšo) potrebno količino zunanjega zraka, ali pa se ta tudi
povečuje v odvisnosti od dejanske odvodne količine oziroma kvalitete zraka v
prostoru (CO2). Odtok zraka pa se izvaja na podoben način preko odvodnih ventilov
v sanitarnih in drugih pomožnih prostorov, pri čemer se količina prav tako vodi.
Vsaka naprava ima vgrajena filtra F5 oziroma G4 po EN 778 na vstopnih straneh
zunanjega in zavrženega zraka, sistem za rekuperacijo toplote in ventilatorja za
dovod oziroma odvod zraka. Naprava ima toplovodni grelnik zraka nameščen ob
napravi. Posluževanje ima vsaka naprava predvideno s svoje spodnje strani oziroma
s strani. Priključene so na kanala za zajem zunanjega in zavrženega zraka in na
kanale za dovod in odvod iz prostorov. Prezračevalno-klimatske naprave so
električno vezane na lastne elektrokomandne omare z vgrajenimi samozadostnim
regulacijami delovanja z vzdrževanjem temperatur zraka v prostorih ali kanalih
odvodnega zraka. Elektrokomandne omare s stikali so nameščene na stenah
posameznih prostorov. V sistemih niso vgrajeni kanalski dušilniki zvoka, saj naravno
dušenje zvoka v kanalskih sistemih zadošča.
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Glavni zračni kanali za dovod in odvod zraka se izdelajo iz pocinkane pločevine
debeline po prEN 1505, oblike »F« (vzdolžno zarobljeni), med seboj spojeni
prednostno prirobnično, na mestih pa, kjer je potrebno ohranjanje višine, pa s »S«
pasom. Posamezni deli se izdelajo tudi iz zračnih cevi ustrezne velikosti. Vtočni kanali
so znotraj prostorov izolirani z lepljenimi ploščami iz sintetičnega kavčuka debeline 10
mm, ki ima zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in
širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali
C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C,
primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti
difuziji vodne pare  > 7000. Pocinkani zaključni deli dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov in cevi nad streho so na prostem izolirani z mineralno volno debeline 5 cm, z
zunanje strani zaščiteno z Alu folijo, kar predstavlja predvsem toplotno zaščito. Vsi
spoji so prelepljeni s samolepljivim Alu trakom.
1.6.

PREZRAČEVANJE BAZENSKE STROJNICE

Za prezračevanje prostora PR-1 in PR-2 kjer se nahaja oprema za pripravo bazenske
vode je potrebno bilo izdelati prezračevanje. V vsak prostor se namesti odvodni
ventilator in sicer za prostor PR-1 z pretokom 2000m3/h in za prostor PR-2 z
pretokom 1500m3/h. Odvod zraka je voden na streho.
Za zajem zraka se v vratih vgradijo rešetke.
1.7.

OGREVANJE BAZENSKE VODE

Za potrebe tehnologije in sicer gretja bazenske je potrebno namestiti toplotno
črpalko. Ta bo delovala v režimi 45/38oC. Nameščena bo na strehi nad strojnico
bazenske tehnike. Ta načrt zajema le namestitev toplotne črpalke do priklopa na
toplotne menjalnike v strojnici.
Toplotna črpalka bo kompaktne izvedbe in opremljena s vsemi varnostnimi
napravami kot tudi obtočnimi črpalkami. Izdela se le priklop na toplotni menjalnik v
strojnici in cevno povezavo iz jeklenih cevi, ki jih je potrebno toplotno izolirati in
zaščititi izolacijo.
Toplotna moč črpalke bo 658,3 kW. Električna priključna moč pa 165,7kW ; 3x400V.
1.8.

CEVNE POVEZAVE DO DEZINFEKCIJSKIH BAZENOV

V okviru tega načrta je potrebno položiti cevno povezavo iz PE cevi med priključki iz
strojnice bazenske tehnike do dezinfekcijskih bazenov. Ta povezava oskrbuje
bazene s dezinfecirano vodo.
1.9. PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA VODOMERNEGA JAŠKA IN OSKRBA S
PITNO VODO STROJNICE BAZENSKE TEHNIKE
V okviru načrta je potrebno prestaviti obstoječi vodomerni jašek s vodomerom
DN100. Pri prestavitvi je potrebno izvesti povezave na obstoječe priključke in pa
izdelati novo razvod do pitnikov in tušev ob dezinfekcijskih bazenih. Na ta vodomer
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se priklopi tudi porabniki v bazenski tehnici. Povezava se izvede preko cevnega
ločevalnika.

VODOVODNI PRIKLJUČEK
Osnove za projektiranje
Novogradnja se priključi na javno vodovodno napeljavo, vršna poraba znaša 2,06 l/s.
Velikost priključkov
Glede na podatke o vršni porabi objekta, ki znaša 2,06 l/s oz. 7,4 m3/h izberemo vodomer
DN40 z Qn=10m3/h.
Priključni cevovod bo dimenzije d63, kjer je pri pretoku 7,4m3/h hitrost vode 1,04m/s.
Tlačni padec
Št. Odseka
Odsek 1 DN50
Odsek 2 DN50
Odsek 3 DN40
Odsek 4 DN25
Odsek 5 DN15
oprema
geodetska višina :
Celotne izgube

vol.
L
Ksi
pretok
DN
m
m3/h
18,00
5,00
7,4
55,10
4,00
2,00
6 55,10
5,00
2,00
3 44,10
5,00
2,00
1 29,20
5,00
2,00
0,5
15,80

w
m/s
0,86
0,70
0,55
0,42
0,71

3 m
skupaj [Pa]:
skupaj[bar]:

L*R+Z
Pa
21228,27
17002,24
16834,44
16709,53
19444,29
5000,00
29419,8
125638,57
1,25

Ocenjen tlačni padec od vodomernega jaška do iztoka na najbolj oddaljeni pipi znaša 125,6
kPa ali 1,25 bar z upoštevanjem geodetske višine 3 m. Tako imam tudi na najbolj kritičnem
mestu na voljo dovolj tlaka ob vstopnem tlaku min 3bar.
Opis priključka
Obravnavan objekt bo na javno vodovodno omrežje priključen preko vodomernega mesta.
Priključek d63 se izvede z vgradnjo T kos iz NL za njim se vgradi zaporni element z cestno
kapo in nadaljuje s cevjo PE100 d63 do vodomernega jaška.
Lokacija je prikazana na prilogi situacija vodovodnega priključka.
Materiali elementov vodovoda
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Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne
smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora
biti potrjeno z ustreznimi dokazili.
Za nove vodovode, ki so enaki ali večji od DN 80 oziroma nad d 90, se smejo uporabljati
izključno elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nižja
od 400 N/mm2.
Za priključne vodovode do vključno DN 50 oziroma d 63, pa se uporabljajo cevi iz polietilena
(PE) z minimalno zahtevano trdnostjo 10 Mpa.
Tehnična izvedba vodovoda
Priključna cev mora biti izvedena v padcu, v smeri proti priključku na javni vodovod zaradi
odzračevanja. Padec proti objektu je dopusten le v primeru, ko je zagotovljeno odzračevanje
prek zračnikov, vgrajenih na javnem vodovodu.
Sprememba nivelete priključne cevi do vključno DN 80 mm se zaradi poteka drugih
komunalnih vodov lahko spremeni do ± 1 m od osnovne linije brez vgradnje zračnikov ali
blatnikov. Priključna cev naj poteka pravokotno na objekt ali vzporedno z objektom. V tem
primeru naj bo odmik priključne cevi od objekta v mejah 1–2 m.
Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, kjer je vgrajena v teren, položena na
peščeno posteljico debeline 10 cm iz dvakrat sejanega peska ter obsipana in zasipana s tem
materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi.
Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi
obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in napisom “POZOR VODOVOD”.
Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno vgrajena v zaščitni cevi. Material
zaščitne cevi je PE z minimalno tlačno stopnjo PN6.
Velikost zaščitne cevi:
– za priključno cev do DN 50 (d 63) je velikost zaščitne cevi najmanj d 110.
Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi možno vgrajevati tudi v največ treh
krivinah, katerih polmer je določen s pogojem proizvajalca cevi.
Prostor med notranjo steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elastično
zatesnjen zaradi preprečitve vdora vode v merilno mesto.
Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta in pri vstopu v merilno mesto morajo biti trajno
elastično zatesnjeni.
Tlačni preizkus
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede
tlačni preizkus na vodovodni instalaciji (na vseh odsekih) z vodnim tlakom, ki je 1,5
krat večji od delovnega tlaka, vendar ta ne sme biti manjši od 10 bar. Pred izvedbo tlačnega
preizkusa je potrebno zagotoviti, da se temperatura napolnjene vode izravna s temperaturo
okolice. Temperaturno izravnavo je potrebno upoštevati s t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi
preizkusnega tlaka.
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Tlačni preizkus velja kot uspešno zaključen, če se preizkusni tlak po 2 urah ne zniža za več
kot 0,2 bara.
Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ
upravljalca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o
uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.
Dezinfekcija
Po zaključku gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati
po določilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in
po navodilih, potrjenih od IVZ.
Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija.
V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično
analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo.
Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje.

ZAKLJUČEK
Po končanih delih bo potrebno izvesti preskusni zagon vseh sistemov in naprav in izvedene
meritve njihovih zmogljivosti. O vseh poskusih in nastavitvah bo potrebno sestaviti zapisnike.
Izvesti bo potrebno tudi meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih in sicer samo za zimsko
obdobje ter meritve šumnosti v prostorih in na prostem, v okolici. Dopustni mejni nivo
zvočnega tlaka s strani posameznih naprav na prostem je za II. območje stopnje varstva
pred hrupom (območje stanovanj čiste stanovanjske površine) omejen podnevi na Ldan = 52
dB(A), zvečer na Lvečer = 47 dB(A) in ponoči na Lnoč = 42 dB(A), vse skladno s pregeldnico 4.
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05).
Ob primopredaji del bo izvajalec investitorju predal naslednjo tehnično dokumentacijo:
*zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno klimatske
naprave in sisteme, izdelani po SIST EN 12599 (12.01), overjeni s strani izvajalca in
investitorja, odnosno njegove nadzorne službe, ter meritve mikroklimatskih pogojev v
prostorih ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih, vse izdelano s strani
pooblaščenega podjetja;
*potrdilo o ustreznosti plinske napeljave po zahtevah DVGW-TRGI 2008/96, preizkušenega
in izdanega s strani distributerja plina;
*zapisnike o vseh tlačnih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav;
*dokazila o ustreznosti vgrajenih vseh gradbenih proizvodov po Zakonu o gradbenih
proizvodih (Ur.l. RS, št. 52/00);
*ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo;
*načrt izvedenih del strojnih inštalacij in strojne opreme, ter kot posebna priloga še
naslednje: navodilo za obratovanje in vzdrževanje s slikovnim gradivom iz 28. člena
Pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije oziroma v predpisanem obsegu 94.
člena ZGO-1, ki opredeljuje projekt za vzdrževanje in obratovanje, z izjavo nadzornika o
vnesenih vseh spremembah;
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*gradbeni dnevnik (če se bo izvajal skladno s pogodbo);
*dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga podpiše odgovorni vodja del izvajalca ter odgovorni
nadzornik, skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/02) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1A) (Ur.l. RS, št. 47/04).
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