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MŰSZAKI LEÍRÁS
Az építmény: óvodás korú gyermekek részére kialakítandó Játszóház. (Lásd: Építész terveken.)
Az építménybe új víz-szennyvíz, valamint fűtési és légtechnikai rendszer kerül kialakításra.
A szükséges közművek rendelkezésre állnak.
I. VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ ELVEZETÉS:
Vízigény:
Az épületben kizárólag szociális vízigény jelentkezik.
A várható vízfogyasztás:
Vv = 2,4 m3/nap.
Mértékadó terhelés:
(MI-10-158 szerint csapoló-egyenértékek alapján számítva):
vv = 1,38 l/s, ebből 60oC melegvíz: 0,74 l/s.
A vízszükséglet ellátásához a 009 helyiségben almérő található.
Ivóvíz hálózat:
A vezetékek anyaga UNIPIPE ötrétegű csőrendszer, szorítógyűrűs kötésekkel, a hozzátartozó
idomrendszerrel és technológiával. A vezetékek aljzatban, felállásoknál falhoronyban lesznek
szerelve.
Nyomáspróba:
A kész rendszeren, szükség esetén szakaszosan nyomáspróbát kell tartani.
A próbanyomás értéke: pp = 1,3 pü. (pü jelen esetben 3bar.)
A próba ideje min. 30 perc, közege víz.
A próba akkor sikeres, ha ez idő alatt az ellenőrző nyomásmérőn nyomásesés nem mutatkozik, a vezetékeken szivárgás nem mutatkozik.
A berendezési tárgyak kötései szabványosak, beépítésük külön előírásokat nem igényel.
Használati melegvíz ellátás:
A 009 helyiségben 2 db Hajdó elektromos HMV tároló található, V = 120 l/db.
A berendezések jelenleg használaton kívül vannak.
A tárolók nyomáspróba és tartálytisztítás után felújításra kerülnek. Ekkor fűtőbetét, szabályzó
és határoló termosztát, aktív anód és komplett alaplap kerül cserélésre.
Cirkulációs vezetékrendszer nem kerül kialakításra.

-3A HMV vezetékrendszer anyaga, szerelési technológiája és nyomáspróbája azonos a fent leírt
hidegvízével.
Szennyvízelvezetés:
Az építményben kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik.
A szennyvíz mennyisége: Vsz = 2,4 m3/nap.
MSZ 04-134:1991 szerint számított egyidejű szennyvízterhelés: vsz = 3,94 l/s.
A meglévő szennyvízvezeték méret: DN200, mely az építmény aljzatában található.
A meglévő szennyvíz tisztítóaknákat megszüntetjük, az adott helyeken DN200/DN200 KGET
íves tisztítóidomok kerülnek beépítésre. Ezzel egyidőben a régi ac alapvezeték is cserélve
lesz.
Az építmény mennyezetén található szennyvíz ejtővezetékeket cserélni szükséges az üzembiztos működés érdekében, legalább az épület első szintjéig. A cseréket részletes feltárás és felmérés után lehet megvalósítani.
A tervezett csatornahálózat csővezetékének anyaga KA-PVC, az alapvezeték KG-PVC, tokosgumigyűrűs kötésekkel. Szerelésük aljzatban, felállásoknál falhoronyban vezetve. Maradéktalanul betartandók a munkavégzésre vonatkozó technológiai előírások (fektetés homokágyban,
stb.) Csőlejtés: 0,5-1%.
Nyomáspróba:
A kész lefolyórendszeren, szükség esetén szakaszosan nyomáspróbát kell tartani.
A próbanyomás értéke: pp = 0,15bar. A próba ideje min. 10 perc, közege víz.
A próba akkor sikeres, ha ez idő alatt a vezetékeken, kötéseken szivárgás nem mutatkozik.
A berendezési tárgyak beépítése szabványos, külön előírásokat nem igényelnek.
II. FŰTÉS:
Hőszükséglet: Q = 31.119 W.
Hőtermelő:
A meglévő 2 db FÉG ZC18 gázüzemű, zárt égésterű fali fűtőkészülék megmarad. A berendezések szakszervizzel átvizsgálandók, szükség szerint felújítandók.
Fűtési rendszer:
A létesítendő fűtéshálózat kétcsöves szivattyús, zárt rendszerű, felső elosztású radiátorfűtés.
A fűtőkészülékek hidraulikus váltóra dolgoznak, ahonnan tervek szerinti elosztásban fűtési
körök csatlakoznak le külön szivattyúkkal.
A berendezések alatt kerül elhelyezésre a V = 12 l tágulási tartály, a P = 2,5 bar lefúvatási
nyomású biztonsági szelep és az osztó-gyűjtők a szivattyúkkal és az egyéb szerelvények.
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idomokkal történik, a vezetékek szigetelést kapnak. Kizárólag a gyári idomok alkalmazhatók.
Felső pontokon (légzsák) automata légtelenítő szelepek kerülnek beszerelésre.
Nyomáspróba:
A kész fűtési rendszeren, szükség esetén szakaszosan, nyomáspróbát kell tartani.
A próbanyomás értéke: pp = 1,3 pü. (pü jelen esetben 2,5bar.). A próba ideje min. 30 perc, közege: víz.
A próba akkor sikeres, ha ez idő alatt az ellenőrző nyomásmérőn nyomásesés nem mutatkozik, a vezetékeken szivárgás nem mutatkozik.
Szabályozás:
A fűtést a diszpécser pultnál elhelyezett helyiségtermosztáttal szabályozzuk.
A további szabályozás az egyes radiátorok termosztatikus szelepein történik.
III. SZELLŐZÉS:
Az építmény egy részében hővisszanyerős szellőztető rendszer létesül.
A Játszótér-játéktárolóban légelszívás létesül. Lásd: tervlapokon.
A ventilátor, befúvó és elszívó elemek és egyéb tartozékok HELIOS gyártmányúak (lásd:
tervlapokon).
Adott helyeken biztosítani kell az ajtók résein/rácsain történő légcsere lehetőségét.
Az elhasznált levegő kifúvása és a frisslevegő beszívása a szomszédos telek udvarán kialakított elemeken át történik.
A füstelvezetés érdekében előírásoknak megfelelő frisslevegő befúvó rendszer létesül.
A befúvás elárasztásos elemeken át történik, frisslevegő a tetőrészben beépített axiál ventilátorral lesz megoldva.
A tervezett létesítmény alatti pincehelyiségek az állagmegóvás érdekében kiszellőztetésre
kerülnek. A szellőztetés elsősorban az ott keletkező pára elvezetésére irányul, mely gravitációs úton történik, DN315 méretű horganyzott, spirálkorcolt légcsatornák segítségével.
A légvezetékek belépő és kilépő oldali végeiken madárháló/esővédő sapka kerül elhelyezésre.
A teljes, tervezéssel érintett pincerész tervezett légforgalma: V = 1050 m3/h, óránkénti légcsereszám: n = 1.
A szellőzőrendszer csővezetékeinek és elemeinek telepítését a vonatkozó szabványok és
irányelvek, továbbá a gyártói előírásoknak maradéktalanul megfelelően kell végezni!
IV. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:
A szakág minden kivitelezési munkafolyamatánál betartandók a vonatkozó ágazat szabványok, gyártói előírások és a munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások.
Betartandók továbbá a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
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Gépészeti kivitelezésnél folyamatosan egyeztetni szükséges az egyéb szakágak kivitelezőivel!

2016. 10. 03.
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MUNKAVÉDELMI FEJEZET

Szerelési munkát csak olyan személy végezhet, aki a munkavégzésre vonatkozó balesetvédelmi előírásokkal tisztában van, érvényes vizsgával rendelkezik.
A XCIII. MVT. balesetvédelmi előírásait, az 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról, valamint a munkavégzésre vonatkozó technológiai
előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Gödöllő, 2016. 10. 03.
Romány Zoltán
épületgépész mérnök
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A tervdokumentáció az építtető megbízásából készült.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tervdokumentáció megfelel:

-

az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak,
4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
a XCIII. MVT. balesetvédelmi előírásai, az 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról,
a 2003. évi XLII. trv., valamint a 111/2003. (VII. 29.) Korm. r. előírásainak,
az MSZ 04-140-2: 1991. Hőtechnikai méretezés
a munkavégzés tárgyára vonatkozó technológiai előírásoknak,
a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról,
a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltaknak.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen dokumentációhoz és tervezéshez szükséges képesítéssel és
jogosultsággal rendelkezem.
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