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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Obnoviteľný zdroj energie (OZE) sa bude realizovať pre objekt pre komunitnú činnosť v obci Svätý
Kríž. Objekt je dvojpodlažný s dvomi nadzemnými podlažiami. Osadený je v mierrne svažitom terrene v
strede obce nedaleko hlavnej komunikácie prechádzajúcou obcou. Objekt komunitného centra je delený na
prednú a zadnú časť. Predná časť , ktoré je dvojpodlažná zahrňuje priestory pre klubovú činnosť občanov
obce (dôchodcovia, ženy, mládež) a nachádzajú san a prízemí objektu. Na prízemí sa nachádazajú aj
priestory , ktoré obec prenajíma pre oblasť služieb (pošta, kaderníctvo a pod.). V zadnej časti objektu , ktorý
je priamo spojený s prednou časťou samostatným vstupom z prízemia sa nachádzajú priestory kultúrneho
domu. Táto časť je jednopodlžná , vo vnútri objektu s časťou balkóna a hlavným javiskom . Pred vstupom do
sály kultúrneho domu sa nachádzajú priestory hygienických zariadení, príručnej kuchynky so skladom a
samostatným bočným vstupom do priestorov chodby. V zadnej časti za javiskom sa nachádzajú priestory
šatní a hygienického zariadenia. Pod javiskom sa nachádzajú technické priestory kde je teraz umiestnený aj
lokálny zdroj vykurovania pre potreby priestorov kultúrneho domu. Zdroj pre vykurovanie je na báze
elektrického teplovzdušného vykurovania , ktorý je však veľmi málo účinný a nepostačuje pre potreby
dostatočného zabezpečenia tepla pre priestory kultúrneho domu. Predná časť objektu je vykurovaná lokálne
pomocou elektrických priamovýhrevných vykurovacích telies.
Stavebná časť objektu pre komunitnú činnosť je riešená v prednej časti s murovacím systémom ako
trojtrakt s pozdlžnym nosným systémom. Obvodové nosné konštrukcie sú vytvorené z tehál hr.450mm,
deliace vnútorné konštrukcie z tehál hr.100 a 150mm. Vstup do objektu z prednej strany je riešený širokým
nástupným schodiskom a predsadeným balkónom na štyroch stlpoch. Nad balkónom je vytvorené drevená
konštrukcia prestrešenia. Objekt má v prednej časti valbovú strechu, ktorá prechádza nad časťou kultúrneho
domu na pultovú strechu. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu opatrená ochranným náterom. Výplne
otvorov okien sú plastové s izolačným presklením a to v prednej aj zadnej časti objektu.
Objekt je v súčasnosti vykurovaný v dvoch samostatných častiach, ktoré zahrňujú jeho prednú a
zadnú časť (kultúrny dom). Predná časť je vykurovaná lokálne každá miestnosť pomocou elektrických
priamovýhrevných kolektorov. Zadná časť kde je umiestnený kultúrny dom je vykurovaná pomocou
elektrického teplovzdušného vykurovania. Zdroj vykurovania je umiestnený pod časťou javiska
v
zapustenom suteréne kde je umiestnená lektrická vykurovacia jednotka. Z tohoto zdroja sú vedené
vzduchotechnické rozvody do preistoru kultúrneho domu . Vyústenie vzduchotechnických jednotiek je pod
podlahou javiska . Toto riešenie však nie je vyhovujúce vzhľadom na nedostatočnú kapacitu zdroja na
vykurovanie a jeho veľkej energetickej náročnosti.
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3. Prehľad východiskových podkladov
Ako podklad pre spracovanie tejto projektovej dokumentácie slúžila obhliadka objektu, jeho
zamerania a požiadavky investora.
4. Predpokladané náklady stavby
Predpokladané rozpočtové náklady stavby sú spracované v samostatnej prílohe tejto PD.
5. Vykonané prieskumy
Pred začatím projektových prác bolo vykonané zameranie celého objektu, boli vykonané základné
vizuálne prieskumy zo zameraním na technický existujúceho vykurovania , zdroja tepla a vzduchotechnických
rozvodov.
6. Príprava pre výstavbu
Príprava na osadenie obnoviteľného zdroja vykurovania (OZE) ako aj práce s tým súvisiace si
vyžaduje odstránenie existujúceho elektrického teplovzdušného zdroja spolu s rozvodmi, stavebné úpravy
miestností v zníženom suteréne spojené s prípravou pre osadenie novej technológie a stavebné úpravy
potrebné pre zásobovanie skladu paliva (drevnej štiepky) pre OZE.

7. Urbanistické , architektonické a stavebno - technické riešenie stavby
7.1 Zdôvodnenie urbanistického,architektonického a výtvarného riešenia
Do architektonického riešenia objektu sa nebude zasahovať a bude v celom rozsahu rešpektované
pôvodné členenie fasády okennými ako aj dvernými otvormi.
7.2. Návrh rozsahu prác
7.2.1 Navrhovaný rozsah prác
Na základe obhliadky technického stavu existujúceho zdroja tepla pre vykurovanie bol určený rozsah
prác spojených zo zmenou zdroja za obnoviteľný zdroj energie s využitím drevnej štiepky ako paliva OZE.
Uvedené práce zabezpečia zlepšenie vnútorných tepelných podmienok v jednotlivých miestnostiach , výrzne
znížia energetickú náročnosť objektu a zlacnia celkovú potrebu na vykurovanie objektu. Rozsah prác:
•
•
•
•
•

Demontáž existujúceho elektrického teplovzdušného zdroja tepla a lokálnych elektrických
vykurovacích telies (kolektorov)
Nové rozvody ÚK
Osadenie novej technológie pre OZE
Stavebné úpravy pre osadenie OZE
Nové rozvody elektroinštalácie pre OZE

7.2.2 Zdroj tepla a strojné zariadenie
7.2.2.1 Súčasný stav
V súčasnej dobe je riešený objekt v obci Svätý Kríž vykurovaný z elektrického kotla pomocou
vzduchotechnického rozvodu pod javiskom. Ostatné priestory sú v súčasnosti nevykurované.
7.2.2.2 Navrhované riešenie
V objekte kultúrneho domu bude vybudovaná nová kotolňa na spaľovanie peliet. V kotolni bude
inštalovaný jeden stacionárny teplovodný kotol na pelety o tepelnom výkone 98 kW. Doprava peliet zo
zásobníka (samostatná miestnosť) do kotla je pomocou statického plniaceho závitovkového dopravníka
(šneku).
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V kotolni bude inštalovaná aj akumulačná nádoba o obsahu 1000 l, expanzná nádoba kotla o obsahu 50
l, expanzná nádoba vykurovacieho systému o obsahu 200 l, zmäkčovač vody ÚK, obehové čerpadlá
kotlového okruhu a vykurovacieho zmiešavacieho okruhu. V kotolni bude inštalovaný aj zásobníkový
ohrievač teplej pitnej vody o obsahu 291 l.
KOTOLŇA, ZÁKLADNÉ TECH. ÚDAJE, KAPACITA, ČASOVÝ FOND
Tepelný výkon
98 kW
Spotreba paliva (drevných peliet)
2 až 20 kg/h
Max. spotreba spaľovacieho vzduchu
272 m3.h-1
Tepelný spád vykurovacieho systému (70/50°C)
20°C
Rozsah regulácie
30-100%
Účinnosť
92%
Objem vody.
290 l
Max. prevádzkový tlak
2,5 bar
Max. teplota vykurovacej vody
95 °C
Max. teplota spalín
149°C
Priemer otvoru na pripojenie spalinovodu
DN 200
Komínový ťah
19 Pa
Rozmery l x š x v
1350 x 810 x 1790 mm
Elektrická prípojka
400V/16A/5 pol
Výstup a spiatočka
1 1/2
- hmotnosť
1 250 kg
- pracovný deň
24 hod.
z toho vykurovanie na plný výkon
12 hod.
tlmené vykurovanie
12 hod.
- počet dní (hod.) za vykurovacie obdobie
259 dní (6 216 hodín )
Kotol je prevádzkovaný v automatickom režime. Má nastaviteľné výkonové stupňe a režim útlmu na
základe snímania teploty kotlovej vody (kotol sa reguluje sám v intervale ± 4ºC v závislosti od nastavenej
požadovanej teploty, nie pomocou ekvitermickej regulácie). Regulácia spaľovacieho procesu je pomocou
lambda sondy na základe merania zostatkového kyslíka v spalinách (optimálne 10÷12% ) reguláciou
sekundárneho ventilátora. Rozsah požadovanej teploty kotlovej vody sa pohybuje v intervale 70 – 95 ºC. V
prípade prekročenia požadovanej teploty o 4ºC prejde kotol okamžite do režimu útlmu. V režime útlmu si
kotol iba udržiava pahrebu, v nastavenom intervale si doplní malé množstvo paliva. V takomto režime sa
môže kotol udržiavať aj niekoľko hodín pri nulovom odbere tepla do systému ÚK. Teplota vratnej vody do
kotla by nemala počas nábehu v kotle klesnúť pod 65 °C (nebezpečenstvo nízkoteplotnej korózie).
Oddelenie spaľovacej komory kotla od podávača (zásobníka) drevných peliet je zabezpečené
protipožianou klapkou čím sa zabráni prešľahnutiu plameňa do podávača paliva a tým aj nebezpečenstvu
vzniku požiaru. Dopravník paliva je vybavený springlerovým samohasiacim zariadením napojeným na
vodovod.
Automatické čistenie spaľovacej komory a výmenníka od popola je do zásobníka popola s objemom 45
litrov. Automatické čistenie výmenníka tepla umožňuje nepretržité automatické čistenie aj počas prevádzky
zariadenia, bez nutnosti odstávky a vypínania zariadenia pred čistením a počas čistenia. Odťahový ventilátor
s frekvenčným meničom zabezpečuje optimálny ťah komína. Odporúčané palivo sú drevné pelety.
Spaľovacia komora umožňuje aj spaľovanie kusového dreva, odrezkov a pod.
Keďže prierez existujúcich dvoch komínových prieduchov 150x150 mm je pre napojenie kotla
nepostačujúci, tie budú využité na vetranie kotolne - odvod vzruchu z kotolne.
Kotol je cez spalinovod ø 200 mm napojený na novo navrhovaný komín o svetlosti DN 200 mm .
Nový komín je navrhovaný ako trojvrstový z nehrdzavejúcej ocele.
Teplá vykurovacia voda z kotla poz. 1 (pozri výkres č. UK 02 Schéma kotolne) bude dopravovaná do
akumulačnej nádoby poz. 2. Ohriata vykurovacia voda (85°C) bude čerpaná z akumulačnej nádoby do
vykurovacieho okruhu. Vykurovací zmiešavací okruh bude opatrený obehovým čerpadlom a 3-cestným
zmiešavacím ventilom (ekvitermickou reguláciou). Vratná voda z okruhu ÚK bude dopravovaná do
akumulačnej nádoby poz. 2.
Čerpanie vykurovacej vody z akumulačnej nádoby (teplota vykurovacej vody 80 °C) do vykurovacieho
okruhu a vratnej vody (60 °C) z vykurovacieho okruhu do akumulačnej nádoby zabezpečí obehové čerpadlo
vykurovacieho okruhu poz.č.7/1. Do vykurovacieho okruhu je nainštalovaný 3-cestný zmiešavací ventil, ktorý
zabezpečuje ekvitermickú reguláciu vykurovacieho okruhu. Kotlový okruh medzi kotlom poz.1 a akumulačnou
nádobou poz.2 bude zabezpečovať obehové čerpadlo poz. 7/2 inštalované vo vratnom potrubí vykurovacej
vody do kotla. Do vratného potrubia kotla je tiež inštalovaný 3 –cestný ventil, ktorý udržuje teplotu vratnej
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vody do kotla na hodnote 65 až 70 °C, čím sa zabráni vzniku nízkoteplotnej korózii kotla. V potrubí vratnej
vody je tiež nainštalovaný merač tepla.
Ohrev teplej pitnej vody (TPV) bude zabezpečovať zásobník pitnej vody o obsahu 291 litrov (poz. č.6),
ktorý bude ohrievaný vykurovacou vodou pomocou nabíjacieho čerpadla poz. 8.
V zásobníkovom ohrievači bude inštalované elektrické vyhrievacie teleso o výkone 3,0 kW, ktoré bude
zabezpečovať ohrev TPV v letnom období.
Tlakovo bude kotlový ako aj vykurovací okruh zabezpečený pomocou expanzných nádob s pružnou
membránou (expanzomatov).
Vetranie kotolne:
- bude prirodzené vetracími otvormi na prívod vzduchu a na odvod vzduchu z kotolne.
Výpočet vetracích otvorov:
Potreba vzduchu na spaľovanie :
Spotreba drevnej štiepky pri menovitom výkone kotla = 20 kg/hod.
Množstvo vzduchu na spaľovanie:
Q1 = L x n x B = 8,0 x 1,7 x 20 = 272 m3/hod. = 0,0756 m3/s
Objem kotolne Vk = l x š x v = 4,4 x 4,7 x 2,4 m = 49,63 m3
Potreba vzduchu na 3-násobnú výmenu vzduchu v kotolni:
Q2 = 3 x Vk = 3 x 49,63 = 148,9 m3/hod. = 0,0413 m3/s
Celková potreba vzduchu :
Q = Q1 + Q2 = 0,0756 + 0,0413 = 0,1169 m3/s
Na prívod vzduchu (pre spaľovanie a vetranie) volíme otvor 500 x 300 mm vyhotovený na vonkajšej stene
kotolne (spodná hrana otvoru lícuje so spodnou hranou okna). Tento otvor bude opatrený krycou mriežkou
z vnútornej strany a protidažďovou žalúziou z vonkajšej strany rozmeroch 500 x 300 mm.
Rýchlosť prúdenia vzduchu cez otvor:
Q
0,1169
v = ------- = ---------- = 0,77 < 1 vyhovuje
0,15
F2
V oboch komínových prieduchoch je vyhotovený otvor na odvod vzduchu z kotolne o rozmeroch 150 x
150 mm pod stropom kotolne. Na odvod vzduchu budú využité obidva existujúce komínové prieduchy.
Rýchlosť prúdenia vzduchu cez otvor v prieduchu:
Q2
0,0413
v = ------- = ---------- = 0,91 < 1 vyhovuje
F2
0,045
Otvory na odvod vzduchu z kotolne o rozmeroch 150 x 150 mm sú z vnútornej strany opatrené krycou
mriežkou 200x200 mm.
Vykurovacie telesá
Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové radiátory. Každé vykurovacie teleso bude opatrené
ventilom s termostatickou hlavicou, a skrutkovaním s ventilom v spiatočke. Vykurovacie telesá budú opatrené
odvzdušňovacími a vypúšťacími ventilmi tak ako je vyznačené na výkr. č. UK 05 Schéma ÚK.
Potrubie
Navrhované sú plast hliníkové rúry spájané lisovaním-systém MLC. Toto potrubie bude použité v kotolni
i v rozvodoch ÚK.
Potrubie ÚK bude na najvyšších miestach (vykurovacích telesách) opatrené odvzdušňovacími ventilmi a
smerom od nich vedené v spáde 2°/oo, na najnižších miestach bude opatrené vypúšťacími kohútmi. Taktiež
kotol, ako aj akumulačná nádoba sú opatrené vypúšťacími kohútmi svetlosti 1/2″ ktorými je možno vypustiť
vodu zo systému ÚK.

7.2.3 Elektrická inštalácia
Projekt rieši svetelnú, zásuvkovú a motorickú inštaláciu pre “OBNOVITELNY ZDROJ ENERGIE
(OZE) PRE OBJEKT KULTURNEHO DOMU A PRIESTOROV PRE
KOMUNITNÚ ČINNOSŤ SVATÝ
KRÍŽ“, stavebník Obec Svätý Kríž v rozsahu pre stavebné povolenie.
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Projekt elektroinštalácie nerieši :
-TF a TV slaboprúdové rozvody
-El. prípojku a prívod NN do rozvádzača RK
-meranie el. energie
-Bleskozvod
7.2.3.1 Svetelná a zásuvková inštalácia
Intenzita osvetlenia v jednotlivých miestnostiach objektu bola navrhnutá v súlade s STN EN 12464-1.
Na osvetlenie jednotlivých priestorov boli navrhnuté bytové žiarovkové a žiarivkové svietidlá s krytím
zodpovedajúcim danému prostrediu. Pre jednotlivé miestnosti objektu sú v zmysle horeuvedenej STN
požadované nasledovné parametre osvetlenia:
nebytové priestory:
sklad
kotolňa

:
:

50 lx
100 lx

Intenzita osvetlenia je navrhnutá v súlade s STN 360450-2 a STN EN 12464-1 (36 0074). Výpočet
osvetlenia bol prevedený tokovou metódou s využitím počítačového programu. Pri výpočte osvetlenia bolo
uvažované s nasledujúcimi parametrami :
kategória svietidiel
- prevažne V.
činiteľ starnutia svetel. zdrojov - Zz=0,9 (výmena po 24 mesiacoch)
činiteľ znečistenia svietidiel
- Zs=0,94 (priemerné prostredie, čistenie svietidiel po
6 mesiacoch)
činiteľ znečistenia plôch - Zp - je uvažovaný v programe
činiteľ funkčnej spoľahl. zdroja
- Zfz=1
celkový udržiavací činiteľ - Z=0,8
porovnávacia rovina
- 0,85m, resp. 0,00m – chodby a ost. priestory
Na osvetlenie budú navrhnuté svietidlá interiérové, podľa miesta ich umiestnenia.
Svetelné obvody sú navrhnuté prierezom 1.5 mm2 Cu s istením 10A, v celkovom počte 1 (+1
rezerva) obvody. Všetky obvody sú opatrené prúdovým chráničom, s rozd. prúdom 30 mA. Ovládanie
osvetlenia v objekte bude navrhnuté vypínačmi a prepínačmi polozapustenými. Pre osvetlenie vstupu z vonka
(vonkajšie prostredie) možno použiť svietidlá v minimálnom krytí IP 44.
Zásuvkové obvody sú navrhnuté prierezom 2.5 mm2 Cu s istením 16A, v celkovom
počte 2
obvody. Všetky zásuvkové obvody sú opatrené prúdovým chráničom, s rozd. prúdom 30 mA. Zásuvky budú
umiestnené v jednotlivých miestnostiach a spoločenských priestoroch vo výške 20cm od podlahy.
7.2.3.2 Technológia.
Vývod pre napojenie technológie čerpadie sú navrhnuté každý ako samostatný vývod ukončený
zásuvkou, prípadne krabicou a volným koncom 1,0m.
-EH11 el. ohrievač so zásobníkom, 1+N+PE 230V/16A, 3,0kW vývod WL5 káblom CYKY-J
3Cx2,5mm2 s istením B16A.
-EH22 nabíjacie čerpadlo, 1+N+PE AC 230V/10A, 0,22kW vývod WL7 káblom CYKY-J 3Cx1,5mm2
s istením C10A.
-EH23 cirkulačné čerpadlo, 1+N+PE AC 230V/10A, 0,74kW vývod WL8 káblom CYKY-J 3Cx1,5mm2
s istením C10A.
-EH24 obehové čerpadlo, 1+N+PE AC 230V/10A, 0,124kW vývod WL9 káblom CYKY-J 3Cx1,5mm2
s istením C10A.
-EH25 statický plniaci šnek, 1+N+PE AC 230V/10A, 2,0kW vývod WL10 káblom CYKY-J 3Cx2,5mm2
s istením C16A.
-Stacionárny kotol na peletky, tep. výkon 98,0kW má vlastný rozvádzač technológie 1+N+PE, AC
230V/16A príkon 2,2kW, a je napojený samostatným vývodom WL6 káblom
CYKY-J 3Cx2,5mm2
z rozvádzača RK.
Káble a istenie nešpecifikovaných vývodov špecifikovať na základe požiadaviek inštal. príkonu
jednotlivých zariadení. Elektrická inštalácia je navrhnutá v sústave TN-S so
samostatným nulovacím a
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ochranným vodičom. Vodiče PE a N sa za bodom rozdelenia sústavy TN-S nesmú už v žiadnom
prípade spojiť.
V kotolni previesť doplnkové pospojovanie v zmysle STN 33 2000-7-701, vodičom CY 4mm2 pod
omietkou. Na ochranné pospojovanie pripojiť:

- rozvody teplej a studenej vody v miestnosti - na 2 miestach
- potrubie ústredného kúrenia
- vodivé odpady
- statický plniaci šnek
- ochranný vodič el. zariadenia.
Elektrická inštalácia v objekte je navrhnutá káblami CYKY pod omletkou, pod obložením a
v inštalačných lištách. Inštalácia je napojená z navrhovaného rozvádzača RK. Káble v objekte ukladať pod
omietku v inštalačných zónach v zmysle STN 332130 čl.4.10.Písmenovo - číslicové značenie vedení vykonať
v zmysle vyhl.č.59/1982 Zb § 195 odst.1,STN 34 1050 a STN 01 3306.

7.2.5 Stavebné úpravy
Stavebné úpravy pozostávajú s úpravy vnútorných dispozičných priestorov v suteréne v mieste
existujúcej kotolne a priľahlých miestností. Pre osadenie novej technológie sa uvažuje s nasledovnými
stavebnými prácami:
- v miestnosti existujúcej kotolne bude zdemontovaná existujúca technológia kotolne spolu so všetkými
vzduchotechnickými rozvodmi.
- bude odstránený betónový základ pod pôvodnú technológiu v priestore existujúcej kotolne
- pre odvod dymu z nového kotla bude osadený nový komín z prieduchom Ø250mm dvojzložkový. Z toho
dôvodu bude potrebné zrealizovať nový otvor cez stropnú konštrukciu nad suterénom. Komín bude ďalej
pokračovať vedľa existujúceho komína nad strechu objektu. V streche objektu bude potrebné prerušiť
strechu (strešnú krytinu, latovanie a pod.) . Komín bude po celej výške kotvený do muriva resp. komínového
telesa.
- v priestore kotolne bude v existujúcom okne upravený otvor pre prívod vzduchu do kotolne. Prívod vzduchu
bude urobený úpravou resp. výmenou výplne okna (sklo) 600/600 za výplň z hustého pletiva do oceľového
rámu z pásoviny 40/4

8. Starostlivosť o životné prostredie
Odpady vznikajúce pri navrhovanom rozsahu prác a stavebný odpad súvisiaci , zaraďujeme v zmysle
Vyhl. Č.284/2001 Z.z. príloha č.1 pod číslo skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií a ďalej do
podskupín :
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové
obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina
(po tepelnom spracovaní)
10 13 14 odpadový betón a betónový kal
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov

O

O
O
O

17 01 01 betón
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O
O
O
O

17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 03 plasty (odpad z KZS-cca 5% odrezky z PPS)
17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)
17 04 05 železo a oceľ (dverné zárubne)
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Odpady, ktoré je možné recyklovať, je dodávateľ povinný odovzdať do zberných surovín, alebo
organizácii, ktorá má na túto činnosť licenciu.
Pri prácach budú používané len ručné elektrické a mechanické zariadenia. Zdemontované materiály
je potrebné od stavby ručne vynášať, prípadne spúšťať na kladke , nie zhadzovať z výšky. Stavebné práce ,
ktoré sa budú vykonávať cez pracovné dni nebudú okolité budovy zaťažovať nadmerným hlukom.
Všetky aplikované materialy budú uskladnené vo vyčlenených uzatvorených priestoroch, ktoré
vyčlení investor pre dodávateľa v priestoroch suterénu. Doplňanie spotrebovaných materiálov bude priebežne
podľa potreby.
Všetky materialy používané na výmenu zdroja tepla ako aj nové rozvody ÚK sú ekologicky
nezávadné, vzniknutý odpad je potrebné priebežne zberať a likvidovať odvozom v kontajneri. Realizácia
výmeny zdroja tepla pre objekt bude mať priaznivý vplyv na existujúce pracovné prostredie .
Emisie
Teplovodná kotolňa o inštalovanom menovitom výkone 99 kW je technologickým celkom obsahujúcim
zariadenie na spaľovanie najmä drevnej štiepky.
Nakoľko súhrnný menovitý inštalovaný príkon kotlov je menší ako 0,3 MW, potom v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia č.410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách
a všeobecných podmienkach prevádzkovania pre zariadenia, ktoré spaľujú biomasu sa emisný limit pre TZL
a SO2 neurčuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity.
Okolitá zástavba je od komína kotolne dostatočne vzdialená a emisie vypúšťané z komína ju neohrozujú.
Pevné odpady
– počas prevádzky kotolne vznikajú tuhé odpady (popol) v minimálnom množstve. Počas výstavby
kotolne vzniknú nasledovné odpady:
– odpady a ich kategorizácia podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001, 284/2001 Z. z.
a vyhlášky č. 509/2002 Z. z., ktoré vznikajú počas výstavby kotolne:
Číslo skupiny,
Názov skupiny,
podskupiny,
podskupiny,
a druhu odpadu: a druhu odpadu:
17 04 05 železo a oceľ
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb
Odpady spolu:

Množstvo
odpadu:
(t/rok)
0,1
0,5
0,6 t/rok

Kategória
odpadu:

O (ostatný)
O (ostatný)

Likvidácia
odpadu:

O (odvoz)
O (odvoz)

Kovový odpad (demontované kotle a potrubné rozvody) sa bude odvážať do KOVOŠROTU a.s.
Stavebný odpad z búracích prác (prierazy) bude odvážaný na skládku tuhého odpadu. Pri realizácii stavby
je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v súlade so zákonom 124/2006 Z. z. na stavenisku, či už pri prácach HSV, PSV alebo montáži ÚK.
Podľa vyhl. 508/2009 Z. z. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú
podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Počas realizácie
stavby sa odporúča vopred stanoviť vzájomné vzťahy, záväzky a povinnosti z oblasti bezpečnosti práce
medzi účastníkmi výstavby.
Hlučnosť technologických zariadení (kotla, čerpadiel) je hlboko pod hranicou 80 dB. Montáž
technologického zariadenia môže prevádzať len organizácia, ktorá má na to oprávnenie. Zváračské práce
na technologickom zariadení kotolne môžu vykonávať len zvárači s úradnou skúškou podľa STN EN 287 1.
Povinnosti prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ vybaví kotolňu výstražnými nápismi, tabuľkami (KOTOLŇA, NEZAMESTNANÝM VSTUP
ZAKÁZANÝ) a zaistí:
- prenosný hasiaci prístroj práškový P6 - 1ks
- skrinku prvej pomoci, baterku, nasávač UNIVERZÁL + trubičky CO
- miestny prevádzkový poriadok
- požiarny poriadok
- pokyny pre prvú pomoc pri úraze el. prúdom
Kotolňa musí byť trvale udržovaná v čistote a bezprašnom stave.
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Posudzovanie neodstrániteľných rizík
V STN EN Bezpečnosť strojov, princípy posudzovania rizika a súvisiacich normách sú uvedené princípy
postupu posudzovania rizika, pri ktorom sa musí prihliadať na poznatky a skúsenosti
z konštruovania, používania, z nehôd a škôd zariadení.
Príklady ohrozenia, nebezpečných situácií a nebezpečných udalostí sú uvedené v platných STN EN.
V prípade montáže ÚK sú aktuálne prípady:
- Dotyk osôb so živými časťami, ktoré sa stali živými poškodením izolácie
- Popálenie, obarenie
- Ľudské chyby a správanie
Aby sa ďalej predišlo ohrozeniu pracovníkov vyplývajúcemu z možných rizík musí obsluha kotolne
dodržiavať STN EN ISO 12100 – 2 Bezpečnosť strojov, základné termíny, všeobecné zásady
konštruovania strojov. Dôležité je aby obsluha zariadenia bola oboznámená hlavne s inštrukčnou príručkou
ku každému používanému zariadeniu. Obsah inštrukčnej príručky je presne uvedený v s čl. 6.5.1 Obsah,
vyššie uvedenej normy.
Inštrukčná príručka musí obsahovať tieto kapitoly :
a)
Informácie o dopravovaní, manipulácii a skladovaní zariadenia.
b)
Informácie o inštalovaní, manipulácii a uvádzania zariadenia do prevádzky.
c)
Informácie o samotnom zariadení
d)
Informácie o používaní zariadenia.
e)
Informácie o udržiavaní zariadenia
f)
Informácie o skončení prevádzky, demontáži a likvidácii zariadenia
g)
Informácie o núdzovej situácii.
h)
Inštrukcie o údržbárskych prácach, ktoré vykonávajú kvalifikované osoby.
Nemenej dôležitým z hľadiska ochrany pracovníkov pred uvedenými rizikami je bezpodmienečné
používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP). Z tohto hľadiska je dôležité dodržiavať NV SR č.
395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov, ktoré vymedzuje požiadavky
na OOP, ako aj povinnosti zamestnancov pri používaní OOP a zamestnávateľov pri poskytovaní OOP.

9. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Vykonávateľ montážnych a demontážnych prác je povinný dodržiavať Zákon č.124/2006 Z.z.
,č.309/2007 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zároveň je dodávateľ
stavebných prác povinný dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 59/1982 Zb.z. , ktorou sa určujú základné
podmienky pre zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.Z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Pri používaní vyhradených technických zariadení je potrebné dodržiavať nariadenia a predpisy
Vyhl.č.74/1996 Zb.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích,
elektrických a plynových zariadení a o dodbornej spôsobilosti.
Rizikové vplyvy ohrozenia bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov stavby je možné eliminovať len
pravidelnou prevenciou (školenia z vyhlášok) a kontrolou používania ochranných bezpečnostných pomôcok,
určených pre jednotlivé činnosti. Dodávateľ je povinný zabezpečiť , aby sa na práce s možnosťou pádu do
hlbky nedostali pracovníci pod vplyvom alkoholu a návykových látok pravidelnou kontrolou.
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Obnoviteľný zdroj energie pre objekt kult.domu
a priestorov pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

1.Technická správa

B.Bystrica 01/2016

Paré č.

1. Búracie práce a stavebné úpravy
Hlavné stavebné úpravy budú realizovanée v priestore suterénu pod javiskom
kultúrneho domu. V tomto priestore bude osadená nová technológia obnoviteľného zdroja
energie (OZE) . Z toho dôvodu tu bede potrebné vykobať nasledovné stavebné práce :
- Osadenie nového dvojplášťového komínového telesa z nerezu
2. Deliace konštrukcie
Ostávajú pôvodné, v jednej miestnosti pri kotloni bude umiestnený sklad peliet.
V deliacich konštrukciách sú osadené nové dverné otvory v oceľových zárubniach.
3. Podlahy
Ostávajú pôvodné , v kotolni sa vyspraví podlaha v mieste výmeny starej technológie
za novú..
4. Úprava povrchov
V jednotlivých miestnostiach ostávajú pôvodné vápenocementové omietky.

5. Ostatné práce
Pre potreby nového zdroja tepla je v miestnosti kotolne navrhovaný nový
dvojzložkový nerezový komín Ø200mm. Komín bude osadený vedľa existujúceho
komínového telesa. Bude potrebné zrealizovať nové otvory cez stropnú betónovú
konštrukciu nad suterénom . V časti javiska bude komín vdený a kotvený pri existujúcom
komínovom telese. Prechod cez strechu bude dodatočne upravený výmenou resp.
doplnením plechovej strešnej krytiny.
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1. TECHNICKÁ SPRÁVA
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Stavba:

OZE pre objekt pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

Miesto:

Svätý Kríž

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD SVÄTÝ KRÍŽ
Stupeň:
Projekt stavby pre stavebné povolenie
1.1 NADVÄZNOSTI NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE
Pre stavbu nebol vypracovaný žiadny predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie.
1.2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY
- Výkresy stavebnej časti objektu
- Obhliadka a zameranie skutkového stavu miestnosti kotolne
- STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
- STN EN 12 831 (06 0210) Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu
projektovaného tepelného príkonu
- STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov
Časť 2 Funkčné požiadavky
- STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov
Časť 3 Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
- STN EN 12 828 (06 0310) Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných
vykurovacích systémov
- STN EN 14 336 (06 0812) Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie
vodných vykurovacích sústav
- STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov, Výpočet potreby energie na vykurovanie
a chladenie, Národná príloha
- STN 13 0072 Označovanie potrubia podľa prevádzkovej tekutiny
- Vyhláška č.364/2012 MDVaRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej
Hospodárnosti budov
- Vyhláška č. 25/1984 SÚBP na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
- Vyhláška č. 508/2009 MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti technických zariadení
- Vyhláška č. 75/1996 ÚBP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška SUBP č.25/1984
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti
práce a technických zariadení
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb
- Zákon č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- NV SR č.35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
- Vyhláška MŽP SR č.410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
- Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach
Uvedené normy a vyhlášky je povinný rešpektovať dodávateľ stavby počas realizácie stavby, ako aj
užívateľ stavby počas prevádzky.
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1.3. KLIMATICKÉ POMERY
Výpočet tepelných strát objektu bol prevedený podľa STN 73 0540-3 pre najnižšiu vonkajšiu výpočtovú
teplotu - 16 °C, ktorá platí obec Svätý Kríž - klimatické údaje podľa STN EN ISO 13790 / NA:

- nadmorská výška: 630 m n. m
- oblasť pre slnečné žiarenie: 3
- počet dennostupňov pre obdobie mesiacov IX až V: 4550
- počet vykurovacích dní pre obdobie mesiacov IX až V: 259 dní
- priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacej sezóny tzp: + 3,0 °C
- výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu te: -16°C
Pri výpočte tepelných strát boli zohľadnené požiadavky a kritéria tepelno-technických vlastností
stavebných a konštrukčných materiálov v súlade STN 73 0540-3.
Pri výpočte sa uvažovalo s prirodzeným vetraním (otváranie okien). Údaje o stavebných
materiáloch, odporoch pri prestupe tepla medzi vzduchom a konštrukciami, výpočet súčiniteľov
prechodu tepla (hodnôt U) stavebných konštrukcií a údaje o tepelných mostoch sú prevzaté
z tabuliek STN 73 0540-3, tabuľka č. 3 až 6.
Tepelne technické vlastnosti použitých materiálov musia spĺňať požiadavky na energetickú
hospodárnosť v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a vyhláškou MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte
energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu. Musia byť dodržané hodnoty
normových tepelných odporov RN ako aj hodnoty normových súčiniteľov prechodu tepla UN
stavebných konštrukcií.
Vnútorné teploty v jednotlivých miestnostiach budú v súlade s STN 73 0540-3, tabuľka č. 1)
Budovy administratívne a kultúrne:
- hľadiská a sály s priľahlými priestormi
20 °C
- chodby, schodiská, WC
15 °C
- kancelárske miestnosti
20 °C
- šatne pre účinkujúcich
22 °C
- vykurované vedľajšie schodiská
10 °C
2. TEPELNÁ BILANCIA
Tepelný výkon na :
- vykurovanie (ÚK)
- príprava teplej pitnej vody (TPV)
SPOLU:

83,7 kW
9,0 kW
92,7 kW

3. OPIS - ZDROJ TEPLA A STROJNÉ ZARIADENIA
3.1 SÚČASNÝ STAV
V súčasnej dobe je riešený objekt v obci Svätý Kríž vykurovaný z elektrického kotla pomocou
vzduchotechnického rozvodu pod javiskom. Ostatné priestory sú v súčasnosti nevykurované.
3.2 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Projekt rekonštruovanej budovy rieši návrh vykurovnia (vykurovacích telies v objekte), ako aj nový zdroj
tepla.
V objekte kultúrneho domu bude vybudovaná nová kotolňa na spaľovanie peliet. V kotolni bude
inštalovaný jeden stacionárny teplovodný kotol na pelety o tepelnom výkone 98 kW. Doprava peliet zo
zásobníka (samostatná miestnosť) do kotla je pomocou statického plniaceho závitovkového dopravníka
(šneku).
V kotolni bude inštalovaná aj akumulačná nádoba o obsahu 1000 l, expanzná nádoba kotla o obsahu 50
l, expanzná nádoba vykurovacieho systému o obsahu 200 l, zmäkčovač vody ÚK, obehové čerpadlá
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kotlového okruhu a vykurovacieho zmiešavacieho okruhu. V kotolni bude inštalovaný aj zásobníkový
ohrievač teplej pitnej vody o obsahu 291 l.

KOTOLŇA, ZÁKLADNÉ TECH. ÚDAJE, KAPACITA, ČASOVÝ FOND
Tepelný výkon
98 kW
Spotreba paliva (drevných peliet)
2 až 20 kg/h
Max. spotreba spaľovacieho vzduchu
272 m3.h-1
Tepelný spád vykurovacieho systému (70/50°C)
20°C
Rozsah regulácie
30-100%
Účinnosť
92%
Objem vody.
290 l
Max. prevádzkový tlak
2,5 bar
Max. teplota vykurovacej vody
95 °C
Max. teplota spalín
149°C
Priemer otvoru na pripojenie spalinovodu
DN 200
Komínový ťah
19 Pa
Rozmery l x š x v
1350 x 810 x 1790 mm
Elektrická prípojka
400V/16A/5 pol
Výstup a spiatočka
1 1/2
- hmotnosť
1 250 kg
- pracovný deň
24 hod.
z toho vykurovanie na plný výkon
12 hod.
tlmené vykurovanie
12 hod.
- počet dní (hod.) za vykurovacie obdobie
259 dní (6 216 hodín )

Kotol je prevádzkovaný v automatickom režime. Má nastaviteľné výkonové stupňe a režim
útlmu na základe snímania teploty kotlovej vody (kotol sa reguluje sám v intervale ± 4ºC
v závislosti od nastavenej požadovanej teploty, nie pomocou ekvitermickej regulácie). Regulácia
spaľovacieho procesu je pomocou lambda sondy na základe merania zostatkového kyslíka v
spalinách (optimálne 10÷12% ) reguláciou sekundárneho ventilátora. Rozsah požadovanej teploty
kotlovej vody sa pohybuje v intervale 70 – 95 ºC. V prípade prekročenia požadovanej teploty o 4ºC
prejde kotol okamžite do režimu útlmu. V režime útlmu si kotol iba udržiava pahrebu, v
nastavenom intervale si doplní malé množstvo paliva. V takomto režime sa môže kotol udržiavať aj
niekoľko hodín pri nulovom odbere tepla do systému ÚK. Teplota vratnej vody do kotla by nemala
počas nábehu v kotle klesnúť pod 65 °C (nebezpečenstvo nízkoteplotnej korózie).
Oddelenie spaľovacej komory kotla od podávača (zásobníka) drevných peliet je zabezpečené
protipožianou klapkou čím sa zabráni prešľahnutiu plameňa do podávača paliva
a tým aj
nebezpečenstvu vzniku požiaru. Dopravník paliva je vybavený springlerovým samohasiacim
zariadením napojeným na vodovod.
Automatické čistenie spaľovacej komory a výmenníka od popola je do zásobníka popola s
objemom 45 litrov. Automatické čistenie výmenníka tepla umožňuje nepretržité automatické
čistenie aj počas prevádzky zariadenia, bez nutnosti odstávky a vypínania zariadenia pred čistením a
počas čistenia. Odťahový ventilátor s frekvenčným meničom zabezpečuje optimálny ťah komína.
Odporúčané palivo sú drevné pelety. Spaľovacia komora umožňuje aj spaľovanie kusového dreva,
odrezkov a pod.
Keďže prierez existujúcich dvoch komínových prieduchov 150x150 mm je pre napojenie
kotla nepostačujúci, tie budú využité na vetranie kotolne - odvod vzruchu z kotolne.
Kotol je cez spalinovod ø 200 mm napojený na novo navrhovaný komín o svetlosti DN 200
mm . Nový komín je navrhovaný ako trojvrstový z nehrdzavejúcej ocele.
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Teplá vykurovacia voda z kotla poz. 1 (pozri výkres č. UK 02 Schéma kotolne) bude
dopravovaná do akumulačnej nádoby poz. 2. Ohriata vykurovacia voda (85°C) bude čerpaná
z akumulačnej nádoby do vykurovacieho okruhu. Vykurovací zmiešavací okruh bude opatrený
obehovým čerpadlom a 3-cestným zmiešavacím ventilom (ekvitermickou reguláciou). Vratná voda
z okruhu ÚK bude dopravovaná do akumulačnej nádoby poz. 2.
Čerpanie vykurovacej vody z akumulačnej nádoby (teplota vykurovacej vody 80 °C) do vykurovacieho
okruhu a vratnej vody (60 °C) z vykurovacieho okruhu do akumulačnej nádoby zabezpečí obehové čerpadlo
vykurovacieho okruhu poz.č.7/1. Do vykurovacieho okruhu je nainštalovaný 3-cestný zmiešavací ventil,
ktorý zabezpečuje ekvitermickú reguláciu vykurovacieho okruhu. Kotlový okruh medzi kotlom poz.1
a akumulačnou nádobou poz.2 bude zabezpečovať obehové čerpadlo poz. 7/2 inštalované vo vratnom
potrubí vykurovacej vody do kotla. Do vratného potrubia kotla je tiež inštalovaný 3 –cestný ventil, ktorý
udržuje teplotu vratnej vody do kotla na hodnote 65 až 70 °C, čím sa zabráni vzniku nízkoteplotnej korózii
kotla. V potrubí vratnej vody je tiež nainštalovaný merač tepla.
Ohrev teplej pitnej vody (TPV) bude zabezpečovať zásobník pitnej vody o obsahu 291 litrov (poz. č.6),
ktorý bude ohrievaný vykurovacou vodou pomocou nabíjacieho čerpadla poz. 8.
V zásobníkovom ohrievači bude inštalované elektrické vyhrievacie teleso o výkone 3,0 kW, ktoré bude
zabezpečovať ohrev TPV v letnom období.
Tlakovo bude kotlový ako aj vykurovací okruh zabezpečený pomocou expanzných nádob s pružnou
membránou (expanzomatov).
Výpočet tlakovej expanznej nádoby pre vykurovacie okruhy vrátane akumulačných nádrží podľa STN
EN 12828
Objem expanznej nádrže s pružnou membránou:
Vsystém
2250
Ve = e . –––––– = 3,47 . –––––– = 78,08 l
100
100
2,7 +1
pe + 1
Vexp., min = (Ve + VWR) . –––––– = (78,08 + 11,25) . –––––––- = 184,02 l
pe - po
2,7 – 0,9
VWR = 0,005 . 2250 = 11,25 l
Vsystém – vodný objem systému ÚK
e – zväčšenie objemu vody (%)
Ve – zväčšenie objemu pri max. teplote vykurovacej látky
Vexp., min – celkový objem expanznej nádoby
VWR – vodná rezerva
pe – konečný navrhovaný tlak v systéme ÚK
po – začiatočný tlak v systéme ÚK
Bude použitá expanzná nádoba s pružnou membránou (expanzomat) o objeme 200 l.
Výpočet tlakovej expanznej nádoby pre kotlový okruh podľa STN EN 12828
Objem expanznej nádrže s pružnou membránou:
Vsystém
475
Ve = e . –––––– = 3,47 . –––––– = 16,48 l
100
100
pe + 1
2,7 +1
Vexp., min = (Ve + VWR) . –––––– = (16,48 + 2,38) . ––––––– = 38,78 l
pe - po
2,7 – 0,9
VWR = 0,005 . 475 = 2,38 l
Bude použitá expanzná nádoba s pružnou membránou (expanzomat) o objeme 50 l.
Expanzomaty sú v zmysle prílohy č. 1 časti I –tlakových zariadení b)1 vyhlášky č. 508/2009 MPSVR
SR zaradené do skupiny A
Výpočet poistného ventila kotla podľa STN 13 4309:
Svetlý prierez poistného ventila
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P
99
So = ---------- = ------------- = 353,6 mm2
αv . K
0,25 . 1,12
4 So
d = √ ------ = 21,2 mm
π
Poistný ventil svetlosti DN 1″, PN 6, otvárací pretlak 300 kPa bude zabudovaný do potrubia na výstupe
z kotla spolu s tlakomerom a odvzdušňovacím ventilom.
Všetky tlakomery budú opatrené trojcestnými skúšobnými tlakovými kohútmi typu ”Kohút B - M 20 x
1,5 - STN 13 7510.5”
Výpočet priemeru poistného potrubia podľa STN EN 12828
ds = 15 + 1.√Q = 15 + 1√ 99 = 24,95 mm
Volíme svetlosť poistného potrubia DN 1″, PN 6
Vetranie kotolne:
- bude prirodzené vetracími otvormi na prívod vzduchu a na odvod vzduchu z kotolne.
Výpočet vetracích otvorov:
Potreba vzduchu na spaľovanie :
Spotreba peliet pri menovitom výkone kotla = 20 kg/hod.
Množstvo vzduchu na spaľovanie:
Q1 = L x n x B = 8,0 x 1,7 x 20 = 272 m3/hod. = 0,0756 m3/s
Objem kotolne Vk = l x š x v = 4,4 x 4,7 x 2,4 m = 49,63 m3
Potreba vzduchu na 3-násobnú výmenu vzduchu v kotolni:
Q2 = 3 x Vk = 3 x 49,63 = 148,9 m3/hod. = 0,0413 m3/s
Celková potreba vzduchu :
Q = Q1 + Q2 = 0,0756 + 0,0413 = 0,1169 m3/s
Na prívod vzduchu (pre spaľovanie a vetranie) volíme otvor 500 x 300 mm vyhotovený na vonkajšej
stene kotolne (spodná hrana otvoru lícuje so spodnou hranou okna). Tento otvor bude opatrený krycou
mriežkou z vnútornej strany a protidažďovou žalúziou z vonkajšej strany rozmeroch 500 x 300 mm.
Rýchlosť prúdenia vzduchu cez otvor:
Q
0,1169
v = ------- = ---------- = 0,77 < 1 vyhovuje
F2
0,15
V oboch komínových prieduchoch je vyhotovený otvor na odvod vzduchu z kotolne o rozmeroch 150 x
150 mm pod stropom kotolne. Na odvod vzduchu budú využité obidva existujúce komínové prieduchy.
Rýchlosť prúdenia vzduchu cez otvor v prieduchu:
Q2
0,0413
v = ------- = ---------- = 0,91 < 1 vyhovuje
F2
0,045
Otvory na odvod vzduchu z kotolne o rozmeroch 150 x 150 mm sú z vnútornej strany opatrené krycou
mriežkou 200x200 mm.
Vykurovacie telesá
Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové radiátory. Každé vykurovacie teleso bude opatrené
ventilom s termostatickou hlavicou, a skrutkovaním s ventilom v spiatočke. Vykurovacie telesá budú
opatrené odvzdušňovacími a vypúšťacími ventilmi tak ako je vyznačené na výkr. č. UK 05 Schéma ÚK.
Potrubie
Navrhované sú plast hliníkové rúry spájané lisovaním-systém MLC. Toto potrubie bude použité v kotolni
i v rozvodoch ÚK.
Potrubie ÚK bude na najvyšších miestach (vykurovacích telesách) opatrené odvzdušňovacími ventilmi a
smerom od nich vedené v spáde 2°/oo, na najnižších miestach bude opatrené vypúšťacími kohútmi. Taktiež
kotol, ako aj akumulačná nádoba sú opatrené vypúšťacími kohútmi svetlosti 1/2″ ktorými je možno vypustiť
vodu zo systému ÚK.
Naplnenie systému ÚK bude prevedené upravenou vodou cez zmäkčovací filter s prietokom max. 1,4
m3/h. Pri poklese tlaku vo vykurovacej sústave pod 80 kPa sa začne ručné doplňovanie sústavy ÚK. Pri
Priemer v sedle poistného ventila bude:
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dosiahnutí tlaku 210 kPa sa ukončí doplňovanie. Pri dlhšom doplňovaní ako 5 minút, ako aj pri poklese tlaku
pod 80 kPa bude signalizovaný havarijný stav.

4.VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY ENERGIÍ, PALIVA, VODY
4.1 ELEKTRICKÁ ENERGIA
U kotlov na spaľovanie peliet sa uvažuje spotreba elektrickej energie elektromotorov dopravných
zariadení peliet do kotla na 0,2% z vyrobenej tepelnej energie kotlom, čo predstavuje ročne:
(QrÚK + QrTPV) x 0,002 = (194 267 + 2 340) x 0,002 = 393,20 kWh
V kotolni budú inštalované ešte nasledovné zariadenia:
Názov:
Výkon (kW)
- obehové čerpadlo (kotlový okruh)
0,124
- obehové čerpadlo ÚK
0,124
- nabíjacie čerpadlo TPV
0,022
- cirkulačné čerpadlo TPV
0,074
Spolu:
0,344 kW
Celkový inštalovaný výkon čerpadiel v kotolni
0,344 kW
Koeficient súčasnosti
β = 0,7
Výpočtové zaťaženie
0,241 kW
Spotreba el. energie čerpadiel za vykur. obdobie (3 108 hod.)
748,41 kWh
Napäťová sústava:
3N + PE, str. 50 Hz, 400 V
4.2 PALIVO
Drevné pelety, objemová hmotnosť 1100 kg/m3 pri vlhkosti 8 %
Výhrevnosť 18 MJ/kg ( 5 kWh/kg)
Ročná potreba tepla na vykurovanie:
QÚK
QrÚK = ------- [(ti1 – tzp)h1 + (ti2 – tzp)h2] . n . e . 3,6 . 10-3
ti - te
83,3
QrÚK = ------------ [(20 – 3,0).12 + (18 – 3,0)12] . 259 . 0,85 . 3,6 . 10-3 = 699,36 GJ/rok
20 - (-16)
(= 194 267 kWh/rok)
Ročná potreba tepla na prípravu TPV podľa STN:

Špecifická potreba tepla na osobu a deň: q = 0,9 kWh/os,d
Denná potreba tepla:
Qd = i . q = 10 . 0,9 = 9,0 kWh
i – počet osôb
Ročná potreba tepla na prípravu TPV:
QrTPV = n . Qd = 260 . 9 = 2 340 kWh/rok
n – počet pracovných dní
Celková potreba tepla na vykurovanie a prípravu TPV za rok:
Q c = QrÚK + QrTPV = 194 267 + 2 340 = 196 607/rok
Účinnosť spaľovania (kotol): η = 0,90
Účinnosť odovzdávacieho a distribučného systému tepla (vyk. syst.): η = 0,90
Potreba tepla v palive: Qc = 242 725 kWh/rok (873 809 GJ/rok)
Potreba paliva (pelety): Br = 48,55 ton/rok
Zásobník paliva -peliet je navrhnutý v stavebnej časti projektu. Pôdorysné rozmery zásobníka sú 3 m x
3m; svetlá výška skladu 2,4 m. Maximálna výška peliet v sklade je 1,5 m. Celkový disponibilný objem
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zásobníka je teda 13,5 m3. Sypaná hmotnosť peliet (hustota paliva) pri 8% vlhkosti je 1100 kg/m3. Kapacita
skladu potom bude 14,85 tony peliet.
4.3. VODA
Na naplnenie vykurovacieho systému resp. pokrytie strát vody vo vykurovacom okruhu je potrebné
množstvo vody 1,5 m3/rok.
5. POŽIADAVKY NA MERANIE A REGULÁCIU (MaR)
Kotolňa bude vybavená nasledovným meracím a regulačným zariadením:
a. MERANIE
- analýza spalín
- teploty regulovanej obehovej vody (70°C)
- teploty vratnej vody (50 °C)
- teploty TPV
- teploty vonkajšieho vzduchu
- teploty vzduchu v kotolni
- teploty spalín
- tlaku vody vo vykurovacej sústave
b. REGULÁCIA
- automatická regulácia kotla
- ekvitermická regulácia ÚK
- regulácia TPV
c. SIGNALIZÁCIA HAVARIJNÝCH STAVOV
- pokles tlaku vo vykurovacom okruhu pod 80 kPa
- stúpnutie teploty regulovanej vykurovacej vody nad 95°C
- stúpnutie teploty TPV nad 60 °C
6. POŽIADAVKY NA NADVÄZNÉ PROFESIE
6.1. POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ ČASŤ
Stavba zaistí všetky požiadavky nutné pre inštaláciu technologického zariadenia kotolne. Jedná
sa o nasledovné požiadavky:
- vyhotovenie prestupu komína (strop, strecha)
- vyhotoviť otvory na exist. komínových prieduchoch pod stropom kotolne (odvod vzduchu z kotolne) a
opatriť ich krycími mriežkami.
- vyhotovenie otvoru na prívod vzduchu do kotolne
- úprava podlahy kotolne a vymaľovanie kotolne
- priviesť potrubie studenej vody do springlerového samohasiaceho zariadenia (voda na hasenie)
6.2 POŽIADAVKY NA ELEKTROČASŤ
Predmetom tejto časti projektu je napojenie rozvádzača kotla na elektrickú sieť, ako aj technické
riešenie napojenia ovládania a signalizácie ostatných zariadení j kotolne (obehové čerpadlá a dopravníky).
7. NÁTERY A IZOLÁCIE
Všetky kovové časti ako sú konzoly, podpery, závesy budú natreté základným a dvojnásobným
vrchným syntetickým náterom.
Potrubie ÚK v kotolni bude izolované skružami z nobasilu s obalením AL - fóliou.
8. POŽIADAVKA NA PRACOVNÉ SILY
Kotolňa bude prevádzkovaná v zmysle vyhlášky č. 25/1984 Zb. Vzhľadom na to, že prevádzka kotolne je
plne automatická nie je nutná stála obsluha. Postačuje občasná kontrola (1x za deň) spôsobilou osobou
podľa § 14 vyhl. 25/1984 Zb. zaškolenou prevádzkovateľom s osvedčením. Platnosť osvedčenia je 5 rokov
odo dňa jeho vydania. Pri prevádzaní občasného dozoru je potrebné vykonávať najmä nasledovné práce a
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kontrolné činnosti:
- vizuálna kontrola stavu zariadenia
- kontrola prevádzkových hodnôt na meracích prístrojoch
- kontrola kvality upravenej vody, prípadne odber vzoriek pre laboratórny rozbor
- odvzdušnenie potrubia ÚK
- drobná údržba zariadenia
- vedenie prevádzkového denníka v zmysle § 13 vyhl. 25/1984
Rozsah a početnosť uvedených činností, rovnako aj požiadavky na údržbu, revízie, skúšky a ostatné
práce budú stanovené v miestnom prevádzkovom poriadku.
Kotolňu môže obsluhovať len osoba vlastniaca osvedčenie, staršia ako 18 rokov, fyzicky i
duševne zdravá a oboznámená s prevádzkovými predpismi.
9. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A
OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PROTIPOŽIARNA OCHRANA
a/ Emisie
Teplovodná kotolňa o inštalovanom menovitom výkone 98 kW je technologickým celkom obsahujúcim
zariadenie na spaľovanie peliet.
Nakoľko súhrnný menovitý inštalovaný príkon kotlov je menší ako 0,3 MW, potom v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia č.410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách
a všeobecných podmienkach prevádzkovania pre zariadenia, ktoré spaľujú biomasu sa emisný limit pre TZL
a SO2 neurčuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity.
Okolitá zástavba je od komína kotolne dostatočne vzdialená a emisie vypúšťané z komína ju neohrozujú.
b/ Pevné odpady
– počas prevádzky kotolne vznikajú tuhé odpady (popol) v minimálnom množstve. Počas výstavby
kotolne vzniknú nasledovné odpady:
– odpady a ich kategorizácia podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001, 284/2001 Z. z.
a vyhlášky č. 509/2002 Z. z., ktoré vznikajú počas výstavby kotolne:
Číslo skupiny,
Názov skupiny,
Množstvo
Kategória
Likvidácia
podskupiny,
podskupiny,
odpadu:
odpadu:
odpadu:
a druhu odpadu: a druhu odpadu:
(t/rok)
17 04 05 železo a oceľ
0,1
O (ostatný)
O (odvoz)
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb
0,5
O (ostatný)
O (odvoz)
Odpady spolu:
0,6 t/rok
Kovový odpad (demontované kotle a potrubné rozvody) sa bude odvážať do KOVOŠROTU a.s.
Stavebný odpad z búracích prác (prierazy) bude odvážaný na skládku tuhého odpadu.
Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom 124/2006 Z. z. na stavenisku, či už pri prácach HSV, PSV
alebo montáži ÚK.
Podľa vyhl. 508/2009 Z. z. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú
podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Počas realizácie
stavby sa odporúča vopred stanoviť vzájomné vzťahy, záväzky a povinnosti z oblasti bezpečnosti práce
medzi účastníkmi výstavby.
Hlučnosť technologických zariadení (kotla, čerpadiel) je hlboko pod hranicou 80 dB. Montáž
technologického zariadenia môže prevádzať len organizácia, ktorá má na to oprávnenie. Zváračské práce
na technologickom zariadení kotolne môžu vykonávať len zvárači s úradnou skúškou podľa STN EN 287 1.
Povinnosti prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ vybaví kotolňu výstražnými nápismi, tabuľkami (KOTOLŇA, NEZAMESTNANÝM
VSTUP ZAKÁZANÝ) a zaistí:
- prenosný hasiaci prístroj práškový P6 - 1ks
- skrinku prvej pomoci, baterku, nasávač UNIVERZÁL + trubičky CO
- miestny prevádzkový poriadok
- požiarny poriadok
- pokyny pre prvú pomoc pri úraze el. prúdom
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Kotolňa musí byť trvale udržovaná v čistote a bezprašnom stave.
Posudzovanie neodstrániteľných rizík
V STN EN Bezpečnosť strojov, princípy posudzovania rizika a súvisiacich normách sú uvedené princípy
postupu posudzovania rizika, pri ktorom sa musí prihliadať na poznatky a skúsenosti
z konštruovania, používania, z nehôd a škôd zariadení.
Príklady ohrozenia, nebezpečných situácií a nebezpečných udalostí sú uvedené v platných STN EN.
V prípade montáže ÚK sú aktuálne prípady:
- Dotyk osôb so živými časťami, ktoré sa stali živými poškodením izolácie
- Popálenie, obarenie
- Ľudské chyby a správanie
Aby sa ďalej predišlo ohrozeniu pracovníkov vyplývajúcemu z možných rizík musí obsluha kotolne
dodržiavať STN EN ISO 12100 – 2 Bezpečnosť strojov, základné termíny, všeobecné zásady
konštruovania strojov. Dôležité je aby obsluha zariadenia bola oboznámená hlavne s inštrukčnou
príručkou ku každému používanému zariadeniu. Obsah inštrukčnej príručky je presne uvedený v s čl. 6.5.1
Obsah, vyššie uvedenej normy.
Inštrukčná príručka musí obsahovať tieto kapitoly :
a)
Informácie o dopravovaní, manipulácii a skladovaní zariadenia.
b)
Informácie o inštalovaní, manipulácii a uvádzania zariadenia do prevádzky.
c)
Informácie o samotnom zariadení
d)
Informácie o používaní zariadenia.
e)
Informácie o udržiavaní zariadenia
f)
Informácie o skončení prevádzky, demontáži a likvidácii zariadenia
g)
Informácie o núdzovej situácii.
h)
Inštrukcie o údržbárskych prácach, ktoré vykonávajú kvalifikované osoby.
Nemenej dôležitým z hľadiska ochrany pracovníkov pred uvedenými rizikami je bezpodmienečné
používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP). Z tohto hľadiska je dôležité dodržiavať NV SR č.
395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov, ktoré vymedzuje
požiadavky na OOP, ako aj povinnosti zamestnancov pri používaní OOP a zamestnávateľov pri poskytovaní
OOP.
10. POŽIADAVKY NA SKÚŠKY ZARIADENÍ
Po ukončení montáže v kotolni a ÚK je potrebné previesť skúšku tesnosti, dištančnú a vykurovaciu
skúšku v rozsahu 72 hodín.
Každé zmontované zariadenie musí byť pre uvedením do prevádzky vyskúšané a to :
a/ skúškou tesnosti
b/ prevádzkovou skúškou
Pred zahájením skúšok musí byť zariadenie prepláchnuté upravenou vodou pri 24 hodinovej prevádzke
obehových čerpadiel, pričom na všetkých vypúšťacích miestach je nutné prevádzať intenzívne odkalenie až
do úplného prečistenia.
Skúška tesnosti :
Zariadenie okruhu teplovodného vykurovacieho systému sa napustí vodou a po dosiahnutí pracovného
pretlaku 0,12 – 0,15 MPa sa celé prehliadne. Všetky spoje a armatúry nesmú vykazovať viditeľné netesnosti.
V zariadeniach sa udržuje voda po dobu 6 hodín, po ktorých sa prevedie nová prehliadka. Výsledok skúšky
sa považuje za úspešný, ak sa pri novej prehliadke neobjaví netesnosť a neprejaví sa znateľný pokles tlaku v
jednotlivých systémoch. Voda pre skúšku tesnosti nesmie byť teplejšia ako 50 oC. Doporučená teplota 10 –
20 oC. Skúška sa prevádza za prítomnosti investora a o jeho výsledku sa prevedie zápis do stavebného
denníka. Plnenie zariadenia bude prevedené natlakovaním vody postupne do 0,30 MPa u vykurovacieho
systému sa preverí činnosť poistných ventilov a ich správna funkcia.
Skúška prevádzková :
Rozdeľuje sa na : dilatačnú skúšku
a skúšku vykurovaciu
Dilatačná skúška - sa vykoná pred prevedením tepelnej izolácie. Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu
prevádzkovú teplotu /UK max. 85 oC/, potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento
postup sa znovu opakuje a potom sa zariadenie podrobne prehliadne a zisťuje sa netesnosť prípadne iné
chyby. Predmetom dilatačnej skúšky je i skúška dilatácie komína a dymovodov. Pri tejto skúške je nutné
venovať pozornosť hlavne vplyvu dilatácie na uchyteniu a stabilitu komína. Skúšky sa prevádzajú za účasti
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investora a výsledky sa zapíšu do stavebného denníka, alebo sa vyhotoví samostatný protokol.
Po skončení individuálnych skúšok základných jednotiek pri ktorých sa kontroluje kvalita montážnych
prác, funkčnosť jednotlivých komponentov, možno pristúpiť k vykurovacej skúške.
Vykurovacia skúška - sa prevádza za účelom zistenia funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia.
Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hod. a odporúča sa prevádzať po inštalácii celého rozsahu
zariadenia najvhodnejšie v zimnom období. Predmetom vykurovacej skúšky je i hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy.
Pri vykurovacej skúške sa vykoná :
1/ Previerka zaistenia bezpečnosti práce, kontrola zabezpečovacieho zariadenia v zmysle STN
2/ Kontrola montážnych prác strojného a elektrotechnického zariadenia, upevnenie, stabilnosť,
dokončenosť montážnych prác a súlad s TDP výrobcu a PD.
3/ Kontrola a overenie funkcie strojne - technologického zariadenia. Zoradenia jednotlivých zariadení na
projektové a technické podmienky predpísaných parametrov, tuhosti strojov ich ovládateľnosti a
zaistenia medzných prevádzkových stavov.
4/ Overenie a zoradenie funkcie motorického, spotrebiteľského rozvodu sa prevedie pri overovaní
funkcie stroj. zariadenia. Pred napojením napätia musí byť vykonaná odborná prehliadka ( revízna
správa elektrotechnického zariadenia, tlakových nádob a poskytnutá dokumentácia od kotlov a
ostatných zariadení. U všetkých prevádzkových jednotiek sa preukazuje hlavne bezporuchovosť,
správna funkcia, istota prevádzky, bezpečnosť, ľahkosť a plynulosť ovládania a nadväznosť
jednotlivých prevádzkových jednotiek ako i celého tepelného hospodárstva, kontroluje sa najmä :
a/ správna funkcia zariadení jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkových
podmienok jednotlivých zariadení
b/ správna funkcia armatúr v súlade s požiadavkami projektu hlavne :
- poistných ventilov
- teplomerov, manometrov ( porovnaním s kontrolnými prístrojmi )
- tesnosť dymovodov, komína, protipožiarna ochrana
- uzatváracích, odvodňovacích armatúr
c/ správna funkcia regulačných orgánov a systémov, blokovanie pri dosiahnutí medzných a
prevádzkových stavov, signalizácia poruchových stavov, nábehu rezervných zariadení.
d/ dosiahnutie technických predpokladov v projekte :
- teplota spalín pri menovitom výkone kotla
- dosiahnutie prevádzkovej teploty max. 85oC na výstupe z kotla a činnosť obehových čerpadiel
- doplňovanie upravenej vody do teplovodného systému
- otváranie poistných ventilov pri dosiahnutí otváracích pretlakov a ich správna funkcia
- najvyššieho výkonu zdroja tepla
- účinné vetranie kotolne a prívod spaľovacieho vzduchu
e/ hydraulické vyregulovanie odberov nastavením otáčok čerpadiel
f/ kontrola účinnosti odťahu spalín–dostatočnosť komínového ťahu
Vyrábať, montovať, opravovať a rekonštruovať zariadenie, vykonávať revízie a skúšky kotlov a
tlakových nádob, periodické skúšky nádob na plyny dodávateľským spôsobom môžu organizácie len na
základe oprávnenia . Všetky skúšky zariadení musia byť prevedené v súlade s vyhláškou 508/2009 Z. z

V B. Bystrici, december 2015

Vypracoval: Ing. Adolf Kostrian
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Projektová a obchodná spoločnosť
Starohorská 46, 974 11 Banská Bystrica, mail.jpauko@gmail.com, mobil: 0904 947 276

Investor

:

Stavba

:

Zák. Číslo
:
Stupeň
:
Číslo osv. ZoP
zhotoviteľa :

Obecný Úrad, Svätý Kríž
OBNOVITELNY ZDROJ ENERGIE (OZE) PRE OBJEKT KULTURNEHO DOMU

A PRIESTOROV PRE KOMUNITNÚ ČINNOSŤ SVATÝ KRÍŽ
Elektroinštalácia
003/16-1
dokumentácia pre stavebné povolenie
0443/2/2007-EZ-P-E1.0-A

1. Technická správa
1.Rozsah projektu:
Projekt rieši napojenie technologického zariadenia pre “OBNOVITELNY ZDROJ
ENERGIE (OZE) PRE OBJEKT KULTURNEHO DOMU A PRIESTOROV PRE
KOMUNITNÚ ČINNOSŤ SVATÝ KRÍŽ“, stavebník Obec Svätý Kríž v rozsahu pre stavebné povolenie.
Projekt elektroinštalácie nerieši :
-TF a TV slaboprúdové rozvody
-El. prípojku a prívod NN do rozvádzača RK
-meranie el. energie
-Bleskozvod
2.Projektové podklady:
Projekt bol spracovaný na základe stavebných podkladov, šetrenia v teréne, požiadaviek užívateľa a príslušných STN.
3.Základné technické údaje:
Rozvodná sieť
Základná ochrana
(ochrana pred dotykom
živých častí)
Zvýšená
Ochrana pri poruche
(ochrana pred dotykom
neživých častí)

:

TN-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V

:

izolovaním živých častí, krytmi,
(čl. 412.1, čl. 412.2 STN 33 2000-4-41)
prúdovým chráničom

:

samočinným odpojením napájania v sieti TN
(čl. 413.1 STN 33 2000-4-41)

Vonkajšie vplyvy

:

viď protokol o vonkajších vplyvoch
( STN 33 2000-5-51)

1

Stupeň elektrizácie

:

B

Inštalovaný príkon RK

:

inštalované

:

Pi = 12,6 kW

Požadovaný príkon

:

Pp = 8,82 kW

koeficient súčasnosti

:

0.7

Zatriedenie odberu

:

III. stupeň dôležitosti

do obj. (Sks)
Súmerný skratový prúd na

:

3,60 MVA

prívode do obj. (Iks)
Nárazový skratový prúd na

:

5,19 kA

prívode do obj. (Ikm)

:

10,28 kA

:

83,7 mOhm

hľadiska miery ohrozenia

:

skupina B

Vypínanie el. zariadenia

:

V prípade požiaru, alebo havárie je navrhované
el. zariadenie vypínané ako celok hlavným
vypínačom v navrh. rozvádzačoch HR.

0,60 kW svetlo
4,40 kW zásuvky
3,00 kW el. ohrievač vody EH11
4,60 kW technológia

Skratový výkon na prívode

Impedancia vypínacej sľučky
prívode do obj. (Zs)
Zatriedenie zariadenia z

4.Technické riešenie:
4.2. Technológia.
Vývod pre napojenie technológie čerpadie sú navrhnuté každý ako samostatný vývod
ukončený zásuvkou, prípadne krabicou a volným koncom 1,0m.
-EH11 el. ohrievač so zásobníkom, 1+N+PE 230V/16A, 3,0kW vývod WL5 káblom
CYKY-J 3Cx2,5mm2 s istením B16A.
-EH22 nabíjacie čerpadlo, 1+N+PE AC 230V/10A, 0,22kW vývod WL7 káblom CYKY-J
3Cx1,5mm2 s istením C10A.
-EH23 cirkulačné čerpadlo, 1+N+PE AC 230V/10A, 0,74kW vývod WL8 káblom CYKY-J
3Cx1,5mm2 s istením C10A.
-EH24 obehové čerpadlo, 1+N+PE AC 230V/10A, 0,124kW vývod WL9 káblom CYKY-J
3Cx1,5mm2 s istením C10A.
-EH25 statický plniaci šnek, 1+N+PE AC 230V/10A, 2,0kW vývod WL10 káblom CYKY-J
3Cx2,5mm2 s istením C16A.
-Stacionárny kotol na drev. peletky, tep. výkon 98,0kW má vlastný rozvádzač technológie 1+N+PE, AC 230V/16A príkon 2,2kW, a je napojený samostatným vývodom WL6 káblom
CYKY-J 3Cx2,5mm2 z rozvádzača RK.
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Káble a istenie nešpecifikovaných vývodov špecifikovať na základe požiadaviek
inštal. príkonu jednotlivých zariadení. Elektrická inštalácia je navrhnutá v sústave TN-S so
samostatným nulovacím a ochranným vodičom. Vodiče PE a N sa za bodom rozdelenia
sústavy TN-S nesmú už v žiadnom prípade spojiť.
V kotolni previesť doplnkové pospojovanie v zmysle STN 33 2000-7-701, vodičom CY
4mm2 pod omietkou. Na ochranné pospojovanie pripojiť:
- rozvody teplej a studenej vody v miestnosti - na 2 miestach
- potrubie ústredného kúrenia
- vodivé odpady
- statický plniaci šnek
- ochranný vodič el. zariadenia.
Elektrická inštalácia v objekte je navrhnutá káblami CYKY pod omletkou, pod obložením
a v inštalačných lištách. Inštalácia je napojená z navrhovaného rozvádzača RK. Káble v objekte
ukladať pod omietku v inštalačných zónach v zmysle STN 332130 čl.4.10.Písmenovo - číslicové
značenie vedení vykonať v zmysle vyhl.č.59/1982 Zb § 195 odst.1,STN 34 1050 a STN 01
3306.
4.3. Hlavný rozvod el.energie a rozvádzače.
Rozvádzač RK je navrhnutý ako plastová rozvodnica na povrchu “SCAME“ typ DOMINO
M400 32DIN 32modulová 2-radová v prevedení na povrchu, P 400x328x140mm v krytí IP66.
Rozvádzač obsahuje zvodiče prepätia, hlavný vypínač a ističové vývody pre svetelné a zásuvkové obvody a obvody technologie. Rozvádzač RK je umiestnený v miestnosti kotolňa namiesto
pôvodného rozvádzača technológie kúrenia. Navrhovaný rozvádzač RK napojiť existujúcim
káblom CYKY-J, ktorý napájal pôvodný rozvádzač.
4.4. Hlavná ochranná svorka EP01, hlavné a doplnkové pospájanie.
V zmysle STN 33 2000-4-41 a 2000-5-54 sa musia navzájom spojiť do tzv. hlavného
pospájania tieto vodivé časti :
- ochranný vodič
- uzemňovací prívod, alebo hlavná ochranná svorka AlMgSi Ø10mm
- rozvod potrubí v budove (napr. vody a pod.)
- kovové konštrukčné časti, ústredné vykurovanie a pod.
- ochranné vodiče na pripojenie neživých častí (CY 4mm2)
- vodiče hlavného pospájania (CY 16mm2)
Vodivé časti, ktoré prichádzajú do budovy zvonka musia byť pospájané čo najbližšie k ich
vstupu do budovy. Prierezy vodičov hlavného pospájania nemôžu byť menšie, ako je polovina
najväčšieho prierezu použitého vodiča inštalácie. Najmenší dovolený prierez je 6 mm2, prierez
ale nemusí byť väčší ako 25 mm2 pri použití medeného vodiča.
Uzemňovacia sústava a ochranné vodiče musia spĺňať podmienky STN 33 20000-5-54.
4.5.Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia
Analýza zostatkových rizík elektrických zariadení nadväzuje na navrhované riešenie a na
protokol o určení prostredia. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrické ohrozenie
- dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe
- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie
( nepriamy dotyk )
Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.
Otvorené dvere rozvádzačov.
Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody.
Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím
Oprava poistiek
Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami
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•

Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kombinácia ohrození:
obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení
vonkajší vplyv na elektrické zariadenie
chyby obsluhy
ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad
nevhodné držanie tela a zvýšená námaha
zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov
neprimerané miestne osvetlenie
psychické preťaženie alebo podcenenie, stres
ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:
poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov
Návrh opatrení voči týmto rizikám:
• starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení
• dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe
a opravách
• používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov
• preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do
styku s elektrickým zariadením
Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako i pri trvalom prevádzkovaní
navrhovaného el. zariadenia sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia.
•

5.Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.
Pri montážnych a demontážnych prácach dodržiavať platné bezp. predpisy. Pri prevádzkovaní zariadenia dodržiavať ustanovenia STN 34 3100-08.
6.Požiadavky na odborné prehliadky a skúšky.
Pred uvedením navrhovaného el.zariadenia pod napätie vykonať východiskovú revíziu.
Pravidelné revízie, prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500 a STN 33
2000-6-61.
7. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti zariadenia:
Vypočítaný dynamický skratový prúd v mieste napojenia je 0,75 kA. Navrhované el. zariadenie vyhovuje po stránke skratovej bezpečnosti.
8.Záver
Zodpovednosť projektanta za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do
projektu, alebo inej úpravy projektu vykonanej proti vôli spracovateľa, alebo bez jeho súhlasu.
Pre realizáciu je potrebné vyhotovenie realizačného projektu.
9.Použité STN.
Táto PD je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase jej spracovania.
Sú to hlavne :
STN EN 60617-2
Značky pre elektrotechnické schémy
STN 33 0120
Normalizované napätia IEC
STN EN 60529
Stupne ochany krytom
STN EN 62305-2-3-4 Ochrana pred bleskom
STN 33 0340
Ochranné kryty elektrických zariadení
STN 33 1500
Revízie elektrických zariadení
STN 33 2000-1
Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia
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STN 34 1050

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení + Za + Zb + Zc + Z4
STN 38 0810
Použitie ochrán pred prepätím v silových zariadeniach
STN 38 1754
Dimenzovanie el. zariadenia podľa účinkov skratových prúdov
STN 38 2156
Kábelové kanály, šachty, mosty a priestory
STN 33 2000-2
Elektrické inštalácie budov
STN 33 2000-4-41 Opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-42 Ochrana pred účinkom tepla
STN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprúdom
STN 33 2000-4-46 Bezpečné odpojenie a spínanie
STN 33 2000-4-47 Opatrenia na zaistenie pred úrazom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-473 Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-4-482 Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve
STN 33 2000-5-51 Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52 Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Dovolené prúdy
STN 33 2000-5-54 Uzemnovacie sústavy a ochranné vodiče
STN IEC 61140
Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu
a zariad
a pridružené
V Banskej Bystrici,01.2016
Vypracoval: Pauko

PROTOKOL
č.003-16-1
o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou
JP PROJEKT s.r.o.Starohorská 46, 974 11 Banská Bystrica,
mail.jpauko@gmail.com, mobil: 0904 947 276

V Banskej Bystrici, dňa 19.01.2016
Zloženie komisie
- predseda
- členovia

:
:
:

Názov objektu

:

Ing. Plintovič Vladimír, ved. projektant
Pauko Jaroslav, projektant elektro
Ing. Hrehuš Mirko, projektant P.O.
OBNOVITELNY ZDROJ ENERGIE (OZE) PRE OBJEKT
KULTURNEHO DOMU A PRIESTOROV PRE KOMUNITNÚ
ČINNOSŤ SVATÝ KRÍŽ

Elektroinštalácia
Stavebník:
Obecný Úrad, Svätý Kríž
Podklady použité pre
vypracovanie protokolu

:

Stavebné výkresy, popis technológie,
STN 33 2000-5-51

Popis technologického
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procesu a zariadenia

:

Jedná sa o 2-podlažný murovaný objekt. Predmetom
rekonštrukcie je kotolňa objektu v suteréne, ktorá nebude
určené na bývanie. V objekte nebudú skladované nebezpečné látky, ani nebude manipulované s nimi. Priestory
budú vykurované.
K objektu prislúcha el. prípojka káblom NN, uloženým v
zemi na voľnom priestranstve a je existujuca.

Prílohy

:

Tabuľka vonkajších vplyvov

Rozhodnutie

:

V zmysle STN 33 2000-5-51, NZA.1.6., druh priestoru
II - vnútorné priestory s trvalou reguláciou teploty

Opatrenia

:

Zdôvodnenie

:

- vnútri objektu krytie el. predmetov min. IP20,
- mimo objektu pod prestrešením krytie el. predmetov
min. IP21, prístroje doporučené IP43,
- vo vonk. priestoroch krytie el. predmetov min. IP23,
rozvádzače IP44, prístroje doporučené IP43
Komisia rozhodla v súlade s príslušnými ustanoveniami
STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-3.

Dátum spísania protokolu :
Podpis predsedu
:

19.01.2016

Príloha č.1
ku protokolu o určení vonkajších vplyvov č.003-16-1

Kód:
Vonkajší vplyv

Priestor – vnútorné priestory:

AA
Teplota okolia
AB
Atmosférické podmienky
AC
Nadmorská výška
AD
Výskyt vody
AE
Výskyt pevných cudzích telies
AF- Výskyt korozívnych
alebo znečisťujúcich látok
AG- mechanické namáhanie nárazy
AH- mechanické namáhanie vibrácie
AK- výskyt rastlinstva
alebo plesní
AL
Výskyt živočíchov
AM- Elektromagnetické,
elektrostatické alebo
ionizujúce pôsobenie

AA5
AB5
AC1
AD1
AE1
AF1
AG1
AH1
AK1
AL1
AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-5, AM-8-1, AM-9-1,
AM-23-2, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-2
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AN
Slnečné žiarenie
AP
Seizmické účinky
AQ
Búrková činnosť
AR
Pohyb vzduchu
BA
Schopnosť osôb
BC- Dotyk osôb
s potenciálom zeme
BD- Podmienky úniku
v prípade nebezpečenstva
BE- Sparacované alebo
skladované látky
CA
Stavebné materiály
CB
Konštrukcia budovy

AN1
AP1
AQ1
AR1
BA1
BC1
BD4
BE1
CA1
CB1

Príloha č.1
ku protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 030-15-1 - pokračovanie

Kód:
Vonkajší vplyv

Priestor – okolo objektu pod prestrešením:

AB
Atmosférické podmienky
AC
Nadmorská výška
AD
Výskyt vody
AE
Výskyt pevných cudzích telies
AF- Výskyt korozívnych
alebo znečisťujúcich látok
AG- mechanické namáhanie nárazy
AH- mechanické namáhanie vibrácie
AK- výskyt rastlinstva
alebo plesní
AL
Výskyt živočíchov
AN
Slnečné žiarenie
AP

AB8
AC1
AD2
AE1
AF2
AG1
AH1
AK1
AL1
AN1
AP1
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Seizmické účinky
AQ
Búrková činnosť
AR
Pohyb vzduchu
AS
Vietor
BA
Schopnosť osôb
BC- Dotyk osôb
s potenciálom zeme
BD- Podmienky úniku
v prípade nebezpečenstva

AQ1
AR1
AS1
BA1
BC4
BD4
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