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L 2' Pop]s konšlrukcie
3' ]Vateíiá|o!É charsK€ílst|ky

! 4 Vslupně hÓdnoly
5' Výpočet p|óch

6' Výpočet lepe|ných odpoov a !účinilelov pEchod! bp|a
7' Výpočét tep|oty v šachté s ohládofr ná tépe|.é ďáy
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l' ÚvoD

PEdmetom iéP|o.téchnického
š5chiy abepečiť takú lep|ďu v
vodomeE a amalúrach'

2' PoP|s koNŠÍRUKc|E

Vodomemá šach|a sB - ws 50o/58o sa po!ž|va na Vybudovanie
vhodných na umieshen]e vodome@ a amatúrirŽnieBkych sieiÍ'

Vonkajší pnóňér šach|y jé 580 ňm' \ilšková íádá šachty je 1000 mm'

Posúdé.iá bo|o o@nť schopňosť
šachlé' aby nedoš o k zamautiu

obrárck l - schéma fuaru vodomemej šachty sB - rys 500/530
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3. MAŤER|Á!oVÉ CHAMKŤER|SŤIKY

Vodomerná šachla je vyrobená z PE Íúrs minimánou kruhovo! lÚhosťo! sN 4' Hrúbka stény. 
šachlyje5 mm veko á slény ěáchly sú ]Žo|ované po|yurelénovou izo|áciou MiÉ|on h.úbky30mm'

' 1. vsŤuPNÉ HoDNoÍY

Tep|ola vonkajšeho proslÉdia: 0".21'o.c
Ťep|ola vonkajĚ eho proírédi.: 9l= +3'o"c

. súčinlettépe|né] vodivoslipo|y.ty|énu: ,ll = 0'340 W/m K
súčin i téÍtepe|ne iVodivos l ipo|y l retánu] ' l :=0,030W/n,K
Predpokadaný sú.initellepe|nej vod Vosli zem ny,4j = 2'000W/m'K

- odpoÍ pri pÍeslu pe lep|a na vonkaišom povÍchu: R*.0'040Wm,'K
odpor pri pÍeslupo l6p|á na vonka]šom povrchu: Rj = 0'040 W/m. K

. 5' vÝPočET PLÓCH

Aj = (Í'd1/4'(m1- A,  =0,196 (m')

P|ocha alep|enej č5sli p|ášťá
A,=Í'dh l(m:)
A! = 0,623 (ml

_ P|ocha nezalep|enej &st p|ášťa
A = T.d.h, (m')
h= 1,72a@\

6. !.ÝPočET ŤEPÉ!{ÝCH oDPoRov A sÚáN[Erov PREcHoou ŤĚPLÁ

R= Ro+R6 + Rs(ň , ' l (W)

Rr = 2 r (d,/1,) + (d,/1,) + RE + R*_ R, = 1 109 (m'K,ryl')

Ul = 1/R] (Wm1|í)
- U, = 0901(Wm'.K)

zetép ená &sť slény
R, = (d1/,lt +(d,/,4, + R! (m' K,a )
R,= 1,055 (m?.K/l|)

- u,= r/R, (Wm1{)
u,= 0,948 (Wm'.K)

Nézalep|ená časl sleny
& = d/^' + R{ (m,'lÝW
R3 = 0,055 (m'.t(]w)

_ U3 = l/RsW/m'.K)-
Us = 18280(W/m'.K)
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0l = 0e +(^6/R)x('Rý + R*) (.c)

€ '= (>gtyn (c) bhldaaýn
0,= r3 88 ("C)

eý. Ge'ýn |,c) d hhky a ý ň
oy= 0,19("c)

7. VÝPočEÍ ŤÉPlowv šACHTE s oHlADoM NÁ ŤEPELNÉ STRÁTY

0q = ('A 1] 6)/('Á (.]) ťc)
0' = (A]xu]x 60 + A]xU]x 0' + AďU,r 0' + A,xU3x ayy (A]xU] + A]xU3 + Áaxu, + A,xU3)
0" = O.r3r ('C)

a. zÁvER

Ná 2ák ade reá|zovaného iepÓ'lechn]ckého výpoau možno konšlatovať výs ednr:] tep otu vo vnúl.
šachly lesne nad hran @u bodu mÍazu, z Uvedeného dÓvodu móŽe teoretcky nastať slav kody
móže dóisť k|amÉanu' Pí zabudovanlÝodomemej šachly ie lenlo leoÉlický stav eiminovaný
nas|edovným skuločnosťami:
lep|oia Vody prelekaiúceivo ÝodoÝodnoň polfubí (cca 12.c)

. konštfukčné wholovéné Vrdomeme] šachly 3 olvoeným dnom klolé zabezpečuje pÚdenie
zemného tep|a do šachty kioré nág|edne ohrieva inlerié| šachiy

z Uvedeného vyp|ýVa že k zamŽnutu vody vo vodomele a anatúÉch nedóide.
Kvó i objektivnosli je núné uviesť že do výpočtu bo a zapÉcova|á poŽiadavka obiednévalel.
ohtadoff nÉšéj tep oty Vonkájšieho pÍostréd a (.2j.c) ako slánovujě sTN 73 0540.3 Uv€d6ná
noma slanovuje najnžšiu vonkajšiu !ýpočlovú tepotu na s|ovensku 18.c (Námestovo) PEio

. výpočetsimuova neprazn Vejše okÍaiové podmenky ako stanovuiú lechnické špecifikácie.
odporúča sá oboznámiť odberat€trv proEi|edniclvofr |echnických |istov re6p iných informáčných
médii s Uvažovanými okrajovými podmienkami výpoóiu Vpripáde použiiá Vodomernej šarhly

. Ýiných (nepriazn Vejšlch) podmenkach prostledia je núné na zák|ade ko.kráneho iep|o.
lechnckého pogúdéna n6vňnút nutné opaÍenia pÉ ochranu inšta]ovaných amaIúr pred
pósobénim mÉzu'



. 9. PoUŽ|TÉ PoDKLAoY

[1] Techn cký |sl Vodomená šachla sB -ws 500/580
12] Výkrés lvaru vodomemej šachly sB - ws 500/580
l3l sTN /3 0510 2.eo|oleďn|cke v|á\lno\fi slávrbnvc1ko-šruk. | á ouoov lepe|-á o.|E-á

bldov cásť 2: Funkčné pož ádáV|ý
[4] sTN 73o54o.3 Tep|olechnické V|astnoslislavebných konštrukcí á budov,lepe|ná och.ana

. budov casť 3: Vlaslnosli prostredia a stavebných výrobkoÝ

io. RozDElovNiK

Výl]ačok. 1 objednávalet
Ví|ačok č, 2 objednáVatét

. Ví|áěok č, 3 objednávaiet '
Výl|aěok č. 4 TsUs poboóka ziina

UPOZORNENIE
Reprodukovánié á ébÓ Použitie lohlo posúden a ná úče y pub ikácie akéhokolvek dfuhu. inzerco a
pod'jé ňožné ibá vcé|ku inák ná zák|ádé PEdchádzajúceho písomného súh|asu autora'


