
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
    PREDMET PD:   

Predmetom tejto PD je  previesť úpravu  jestvujúceho odberného plynového zariadenia  
spočívajúca vo výmene a premiestnení osadenia plynového kotla. 
Jestvujúce osadenie PP, HUP, RTP a plynomera . Menovitý tlak plynu na odbernom zariadení  je 2,1 kPa  
 riešenie je v zmysle TPP 704 01 a súvisiacích noriem a vyhlášok.  
   

VNÚTORNÝ PLYNOVOD: 
 Jestvujúce OPZ je vedené od skrinky ROMZ  po vonkajšej strane objektu do jestvujúcej kotolne Materskej školy. 
Je napojený stacionárny plynový kotol PKM30 s odvodom spalín do vyvložkovaného komín. telesá. Kotolňa je 
opatrená stálymi vetracími otvormi predpísanými pre plynový spotrebič s otvorenou spaľovacou komorou. 
Navrhovaná úprava spočíva vo výmene kotla: navrhovaný závesný, plynový kondenzačný kotol s uzavretou 
spaľovacou komorou – rozsah tepelného výkonu 7,1-37,1kW. 
Navrhované osadenie kotla  v rohu pri obvodovom murive. 
Jestvujúci rozvod  plynu DN15 je potrebné predlžiť cca o 3,5m, osadiť UP GK DN15, a ohybnou tlakovou hadicou 
previesť napojenie spotrebiča. 
Odvod spalín a nasávanie vzduchu zabezpečené koaxiálnou dvojrúrou ø80/125 vedenou cez obvodový múr do 
exteriéru podľa DETAILU v PD. 
Kondenz z kotla je potrebné neutralizovať a odviesť do kanalizácie. 
Rozvod  v kotolni vedený voľne ,a od iných inštalácii   vzdialené najmenej 20mm, od stien  a podlahy najmenej   
10mm.  
Pri vedení popri stenách je  potrubie uložené na konzolách vo vzdialenosti  min. 1,5m. / DN15/ 
UPOZORNENIE: 
Pred započatím rekonštrukčných prác je potrebné previesť odplynenie jestvujúceho potrubia tlakovým 
vzduchom, overiť čistotu potrubia plynovým detektorom a tak započať s rekonštrukčnými prácami. Pri 
práci dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia , protipožiarnu bezpečnosť v zmysle platných noriem 
a vyhlášok. 
 
PLYNOMER 
Jestvujúce osadenie plynomera   podľa  STN 38 6442  bezo zmien. 
 
ZVÁRANIE POTRUBIA 
Oceľové  potrubie  zvárať  plameňovým zvaraním , alebo elektrickým  oblúkom na tupo podľa technologického 
postupu.  Pri  zváračských  prácach  sa  musia  dodržiavať  bezpečnostné predpisy  pre zváranie a  zaobchádzanie s 
príslušnými zariadeniami podľa STN 05 0610 a 05 0630. 
Pred zvarením oceľ. potrubia sa  musia konce rúr upraviť podľa STN  13 1070. Upravujú sa prednostne mechanicky 
(brúsením). 
 
ZNAČENIE ZVAROV: 
 Základné ustanovenia : 

Všetky zvary  na potrubí musia  byť nezmazateľne označené. Označuje sa  číslo zvaru, meno  (značka) zvára- 
ča, dátum a čas zhotovenia zvaru.  
 
KONTROLA ZVAROVÝCH SPOJOV: 

Kontrola  zvarov  sa  vykonáva  vizuálne  

                                               

                       TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

Investor :  Obec PTRUKŠA – 076 77 PTRUKŠA č.1      
Stavba        :  ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE – úprava  
                      076 77 PTRUKŠA – Materská škola č.s.169 
                      Zníženie energetickej náročností obecných budov   
                                    



 - 2 - 

 2

Vizuálnej kontrole sa podrobujú: -vonkajší povrch montažných zvarov v rozsahu 100%,  
                                                      -vonkajší povrch opravovaných zvarov v rozsahu 100%  
Pri vizuálnej kontrole sa kontrolujú nepravidelností najmä: trhliny na povrchu, nepripustne  
prevýšenie,    chyby v koreni zvaru,  a pod.  

   O všetkých  kontrolách  zvarov  musí  byť  vedený denník v zmysle  platných noriem a predpisov. 
 
SKÚŠKY: 
Pred spustením do prevádzky musia byť na OPZ úspešne vykonané predpísané skúšky  v zmysle s kapitolou 6 - 
STN EN1775 . 
SKÚŚKA PEVNOSTÍ A TESNOSTÍ: 
Skúška pevností a tesností sa prevádza na novo vybudovanom plynovode . 
Skúšky sa vykonávajú vzduchom, alebo inertným plynom . 
Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovným 2,5 násobku najvyššieho prevádzkového tlaku, 
najmenej však 5 kPa.  
Pred skúškou pevností  sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt   nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút . 
Samotná skúška trvá 15 minút – 29,4 litra plynu / do 50l  / 
Po úspešnej skúške pevností sa vykoná skúška tesností skúšobným pretlakom, ktorý sa rovná najmenej hodnote 
prevádzkového tlaku  najviac však 15kPa. 
Skúška trvá 15 minút /do 50 l/ 
Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť /10Pa/ a presnosť merania 
/1%/  pre stanovený skúšobný tlak. 
Plynovod je tesný ,  ak počas trvania nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa 
skúška po zistení a odstránení netesností zopakuje. 
Ak sa zariadenie neuvedie do prevádzky do 6. mesiacov je potrebné skúšku opakovať. 
Zhotoviteľ vyhotoví zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky podľa prílohy D- TPP 704 01.  
 Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky, odstraňovať netesnosti  a zvaroch zaklepávaním , zalepením, alebo 
nalievať do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie prostriedky.  
 
NÁTERY: 
Po  tlakovej skúške natrieť  novo zmontované potrubie na OPZ základným náterom a dvojnásobným krycím 
náterom žltým. 
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