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1 ÚVOD 

Táto projektová dokumentácia rieši zmenu zdroja tepla v objekte obecného 

úradu a kultúrneho domu v obci Žitná - Radiša. Zdrojom tepla pre vykurovanie 

objektu budú kotly na drevené pelety. 

2 VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE 

 Projekt je vypracovaný na základe: 

 požiadaviek stanovených odberateľom – investorom 

 podkladov poskytnutých investorom 

 projektovej dokumentácie existujúcej technológie 

 osobnej obhliadky objektu spracovateľmi projektovej dokumentácie  

 údaje o odberných miestach 

 technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení 

3 PREHĽAD POUŽITÝCH NORIEM A PREDPISOV 

STN EN 12170 – Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy 

dokumentácie 

                          o prevádzke, údržbe a používaní, Vykurovacie systémy, 

                          ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu 

STN EN 12828 – Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie 

                          teplovodných vykurovacích systémov 

STN EN 12831 – Vykurovacie systémy v budovách, Metóda výpočtu 

projektovaného 

                          tepelného príkonu 

STN EN 13445 – 1 až 6  Nevyhrievané tlakové nádoby 

STN 06 0320 – Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) 

STN 06 0830 – (neplatí čl. 56 až 164) Zabezpečovacie zariadenia pre 

ústredné vykurovanie a ohrievanie teplej úžitkovej vody 

STN 07 7401 – Voda a para  pre tepelné energetické zariadenia s pracovným 

tlakom pary do 8 MPa 

STN 07 0703 – Plynové kotolne 

STN 13 4309 – 1-4 časť Priemyselné armatúry – poistné ventily 

STN 38 3350 – Zásobovanie teplom, Všeobecné zásady 

STN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilné, Prevádzkové požiadavky 

STN EN 15 287-2 – Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov 

STN EN 13 384-1+A2 – Komíny. Metódy tepelnotech. a hydraulického výpočtu 
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STN 73 6655 – Výpočet vnútorných vodovodov 

STN EN 15 287-2 – Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov 

STN EN 13 384-2 – Komíny. Metódy tepelnotech. a hydraulického výpočtu 

STN EN 13 384-1 – Komíny. Metódy tepelnotech. a hydraulického výpočtu 

STN EN 13 480 - 5 - Kovové priemyselné potrubia, Kontrola a skúšanie 

STN 13 0072  - Potrubie. Označovanie potrubí podľa prevádzkovej techniky 

STN EN 14336 - Vykurovacie systémy budov. Montáž a 

odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení. 

Vyhláška MPSVaR SR č. 435/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

č.508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení. 

Vyhláška MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

č.508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

Zákon č. 409 / 2006 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Vyhláška MŽP SR č. 284 / 2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. 

Vyhláška 409/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. 

Vyhláška 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. 

Vyhláška UBPSR č. 75/1996 Z.z, ktorá dopĺňa a mení vyhlášku SUBP č. 

25/1984 Zb. 

Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce 

v nízkotlakových kotolniach. 

Zákon č. 576 / 2002 Z. z., Posudzovanie zhody na tlakové zariadenia. 

Vyhláška UBPSR č. 75/1996 Z.z, ktorá dopĺňa a mení vyhlášku SUBP č. 

25/1984 Zb. 

Zákon č.124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší . 
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Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší. 

270/2014 Vyhláška MŽPSR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽPSRč. 

410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

Vyhláška č. 401/2007 Z. z. MVSR o technických podmienkach a požiadavkách 

na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového 

spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania 

a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a 

vykonávania kontrol. 

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Vyhláška 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností  

Ďalšie platné STN EN a Vyhlášky. 

Ďalšie platné novely a doplnenia STN EN a Vyhlášok. 

 

4 SÚČASNÝ STAV  

4.1 ZDROJ TEPLA  

Objekt obecného úradu a kultúrneho domu je vykurovaný prostredníctvom 

kotolne na tuhé palivá (čierne uhlie). V kotolni sú osadené 2 kotly,  1x VIADRUS typ 

U26 o výkone 58kW a 1x kotol VIHORLAT o menovitom výkone 70 kW) (inštalovaný 

výkon celkom 128kW) Vek kotlov je cca 50 rokov. Cirkuláciu vykurovacej vody v 

systéme zabezpečujú obehové čerpadla na jednotlivých okruhoch, umiestnených v 

kotolni.  

 

4.2 VYKUROVACIA SÚSTAVA  

Vykurovací systém je rozdelený na niekoľko vetiev. Vek vykurovacieho systému 

je cca 50 rokov. Vykurovacie telesá sú článkové plechové, bez termostatických 

ventilov. Regulácia teploty je manuálna.  

 

4.3 POPIS REGULÁCIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY  

Všetky telesá sú opatrené radiátorovými kohúty, ktoré sú čiastočne nefunkčné.  
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4.4 OHREV TV 

Príprava teplej vody v je decentralizovaná. V mieste spotreby sú inštalované 

elektrické ohrievače vody alebo prietokové ohrievače vody. 

 

5 VONKAJŠIE VÝPOČTOVÉ HODNOTY 

Lokalita:      Žitná Radiša (Oblasť Trenčín) 

Vonkajšia výpočtová teplota:   θe   =  -12 °C 

Dĺžka vykurovacieho obdobia:  n    =  216 dní 

Priem. vonk. teplota vo vykur. období: θes =  3,6 °C 

Priemerná vnútorná teplota:   θis  =  20 °C 

 

6 NÁVRH TECHNOLOGICKÝCH PRVKOV – NÁVRH RIEŠENIA 

6.1 POPIS NOVO NAVRHOVANEJ TECHNOLÓGIE  

Ako zdroj tepla pre vykurovanie objektu obecného úradu a kultúrneho domu 

bude osadená kaskáda 2 ks kotlov na drevené pelety o výkone 45kW a 60kW. 

Celkový inštalovaný výkon v kotolni bude 105 kW. Zdroj tepla bude umiestnený v 

priestore existujúcej kotolne na tuhé palivá. V rámci rekonštrukcie zdroja tepla bude 

demontovaná celá existujúca technológia kotolne a osadená nová technológia zdroja 

tepla. Prevádzkovanie zdrojov tepla je navrhnuté automatické s občasnou kontrolou 

a údržbou. Automatickú prevádzku, reguláciu vykurovania, prevádzkové stavy, 

signalizáciu, havarijné stavy a pod. bude zabezpečovať riadiaci systém, ktorý rieši 

samostatná časť projektovej dokumentácie, pozri časť PD "G – Elektro., MaR zdroja 

tepla". 

 

6.2 ZÁSOBNÍK NA PELETY 

Palivom pre bivalentný a záložný zdroj - kotol na biomasu, budú drevené pelety 

s parametrami:  

- Drevené pelety:     6,0 - 8,0 mm  

- Výhrevnosť:    ~ 17,5 MJ / kg (pri vlhkosti 14%)  

- Obsah vody:    do 12%  

- Obsah popola:    do 1% (0,8 - 1,0%)  

- Sypká hmotnosť:   ~ 650 kg / prms  

 

Celková hodinová výpočtová spotreba paliva zdroja tepla      cca 23 kg / hod 
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Denná orientačná spotreba paliva (12 hod.) Pre kotolňu s palivom na pelety pri 

maximálnom výkone cca 273 kg. 

 

Palivo - drevné pelety musí spĺňať požiadavky normy ÖNORM M7135, DIN 

51731, EN 14961. Vhodné palivo pre kotly sú pelety podľa ISO 17225-2-A1, ENplus-

A1. 

Pelety budú uskladnené v zásobníku na pelety, ktorý bude umiestnený v 

priestore existujúceho skladu paliva. Pre zhotovenie zásobníka peliet bude nutné 

vykonať stavebné úpravy. Do priestoru zásobníka peliet bude zaistený vstup 

revíznym otvorom z obslužného priestoru okolo zásobníka, do ktorého je prístup z 

priestoru hlavnej chodby v suteréne. Vstup do zdroja tepla bude zabezpečený 

novými vstupnými dverami, ktoré budú označené etiketami a tabuľkami. O 

prevádzkovanie zásobníka peliet je prevádzkovateľ povinný viesť prevádzkový 

denník - o plnení, o údržbe, prevádzke, čistení, opravách. Zásobník na pelety bude 

technologicky riešený v súlade s vyhláškou SÚBP a BÚ č.93 / 1985 Z.z. V zásobníku 

peliet bude inštalované automatické vynášacie zariadenie paliva, ktoré palivo dopraví 

do plniaceho hrdla spádové šachty k plniacemu dopravníku, ktorý je súčasťou kotla. 

Automatické vynášacie zariadenie je vybavené zberným závitovým dopravníkom. Zo 

zásobníka je palivo dopravované systémom flexi-dopravníka do zásobníka u kotla. 

Palivo následne prejde cez klapku proti spätnému vznieteniu plameňa. Klapku proti 

spätnému vznieteniu plameňa poháňa servomotor zaťažený pružinou. Ak je 

servomotor bez napätia, klapka sa automaticky zavrie. Z plniaceho dopravníka je 

palivo prepravené do spaľovacej komory. Dosiahnutá úroveň paliva je smerodajná 

pre výkon kotla a pre prevádzkový stav zariadenia. Tu je nainštalované tlakové 

hasiace zariadenie, ktoré v prípade zvýšenia teploty v spádovej šachte nad 

predpísanú hranicu pomocou termopoistky a ventilu hasiacej vody zaplní tento 

priestor vodou z hasiaceho zásobníka vody o objeme 25 l osadenom priamo na 

kotle. Toto automatické hasiace zariadenie slúži len ako núdzové hasiace zariadenie 

pri spätnom prehorení paliva. Zariadenie na vynášanie paliva je súčasťou dodávky 

kotla.  

 

Zásobník na pelety 

Rozmery: 2x pôdorys 3,15x5 m, úložná výška ~ 1,3 m; kapacita: ~ 2 x 15,5 m3 

peliet  

Hmotnosť uskladneného paliva: ~ 18,6 t (pri objemovej hmotnosti 600 kg / prms)  
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Zásobník bude zásobovaný cisternovým vozidlom. Plnenie bude prebiehať 

pomocou hadice s bajonetovým napojením na pripravené potrubie ukončené na 

fasáde objektu. 

 

6.3 HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE  

Pre osadenie zdrojov tepla možno použiť napr. :  

 

Technické parametre kotla na pelety č.1 typ: 

 

typ kotla:     Herz PELLETSTAR 60 T-CONTROL 

kotol pre spaľovanie drevených peliet výkon kotla:  13-60,0 kW  

príkon kotla:       63,2 kW 

účinnosť kotla:      95 % 

pripojenie k el. sietí:      1x230V/50Hz/16A 

max. prevádzkový tlak kotla:     3,0 bar  

prevádzková teplota:      60-95 ° C min.  

teplota vratnej vody:      60 ° C  

Kotol bude vybavený riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje automatickú a bez 

obslužnú prevádzku. Táto jednotka umožňuje kontrolu režimu kotla vrátane 

signalizácie, poruch a súčasne s lambda sondou zabezpečuje optimálne spaľovanie 

v celom rozsahu výkonu kotla. 

 

Technické parametre kotla na pelety č.2 typ: 

 

typ kotla:     Herz PELLETSTAR 45 T-CONTROL 

kotol pre spaľovanie drevených peliet výkon kotla:  13-45,0 kW  

príkon kotla:       47,4 kW 

účinnosť kotla:      95% 

pripojenie k el. sietí:      1x230V/50Hz/16A 

max. prevádzkový tlak kotla:     3,0 bar  

prevádzková teplota:      60-95 ° C min.  

teplota vratnej vody:      60 ° C  

Kotol bude vybavený riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje automatickú a bez 

obslužnú prevádzku. Táto jednotka umožňuje kontrolu režimu kotla vrátane 
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signalizácie, poruch a súčasne s lambda sondou zabezpečuje optimálne spaľovanie 

v celom rozsahu výkonu kotla. 

 
 

Technické parametre zdroja 

počet kotlov:        2 ks 

menovitý tepelný príkon zdroja:     110,6 kW  

 

6.4 OKRUH ÚK 

Vykurovacia voda bude zo zdroja tepla vedená oceľovým potrubím do 

akumulačnej nádoby s objemom 1500 litrov. Z akumulačnej nádoby bude následne 

vykurovacia voda vedená na rozdeľovač a zberač vykurovacieho systému. 

Prevádzkovanie zdroja tepla je navrhnuté automatické s občasnou kontrolou a 

údržbou. Prepojovacie potrubie je navrhnuté podľa požiadavky technológie zdroja 

tepla kotolne na niekoľko okruhov:  

 

kotlový okruh  

Okruh medzi kotlovými zdroji tepla a akumulačnou nádobou s objemom 1500 

litrov. Tu je teplota výstupnej vody pre systém vykurovania ekvitermicky regulovaná v 

závislosti od vonkajšej teploty. Vo vratnom potrubí z akumulačnej nádoby k 

doskovým výmenníkom tepla bude inštalovaný ultrazvukový merač tepla pre meranie 

množstva tepla dodaného obnoviteľným zdroja tepla.  

 

vykurovacie okruhy  

Z rozdeľovača a zberača za akumulačnou nádobou budú vyvedené nasledujúce 

vetvy: 

- ekvitermně regulovaná s trojcestným zmiešavacím ventilom s M-BUS 

modulom pre vykurovanie obecného úradu 

- ekvitermně regulovaná s trojcestným zmiešavacím ventilom s M-BUS 

modulom pre vykurovanie kultúrneho domu 

 

Obeh vody v každej vetve bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo s 

elektronicky meniteľnými otáčkami.  

Systém ÚK je navrhovaný ako nízkoteplotný s teplotným spádom 55/45°C, aby 

bol využitý kondenzačný systém práce kotlov. Z tohto dôvodu sa musí inštalovať 

nová vykúrovacia sústava.  
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doplňovanie systému ÚK  

Pre úpravu vody bude inštalovaná poloautomatická kabinetná úpravňa vody 

BUV150 / BA. V najnižších miestach vykurovacej sústavy sú inštalované vypúšťacie 

guľové kohúty DN 15 a v najvyšších miestach automatické odvzdušňovacie ventily 

DN 15.  

 

6.5 ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE PRE ÚK 

Zabezpečovacie zariadenie strojovne je navrhnuté podľa STN EN 12828 a STN 

13 4309-3. Výpočet je súčasťou prílohy.  

Expanzná nádoba  

Expanzná nádoba je navrhnutá ako uzavretá s membránou do 115°C. 

Najbližšie vhodný objem expanznej nádoby: 2 x 200 litrov.  

Poistný ventil  

Zabezpečenie vykurovacej sústavy proti pretlaku je prevedený tak, že na 

výstupe z každého zdroja tepla (kotly na drevené pelety) bude umiestnený poistný 

ventil s poistným tlakom 250 kPa ( pre kotol Pelletstar 45 T-Control typ 1/2“x3/4“ KD 

a pre kotol Pelletstar 60 T-Control typ 3/4“x1“ KD). Takisto doplňovacie potrubie bude 

osadené poistným ventilom s poistným tlakom 250 kPa (typ 1/2“x3/4“ KD).  

Expanzné potrubie  

Expanzná nádoba bude napojená na spätné potrubie medzi zberač ÚK a 

akumulačnú nádobu so spádom 3 ‰ smerom k expanzným nádobám. 

 

6.5.1 VÝPOČET POISTNÉHO VENTILU ÚK 

Výpočet poistného ventilu pre kotol Herz Pelletstar T-Control 45 

Tepelný výkon kotla P = 45kW 

po  = 0,25 MPa 

Qp = 76 kg / hod. 

p1  = 0,375 MPa  

w = 0,444 pre typ poistného ventilu DN15  

 

Ao  = Qp / ( 5,25 . w . p1 )= 76 / ( 5,25 . 0,444 . 0,375 ) = 86,94 mm2 

Volíme poistný ventil: DUCO 1/2“ x 3/4“  s otváracím pretlakom 2,5 bar 

Zaručený výtok Qz: Ao = 113 mm2 

Qz = 5,25 . Ao . w . p1 = 5,25 . 113 . 0,444 . 0,375 = 99 kg / hod. 
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Výpočet poistného ventilu pre kotol Herz Pelletstar T-Control 60 

Tepelný výkon kotla P = 60 kW 

po  = 0,25 MPa 

Qp = 102 kg / hod. 

p1  = 0,375 MPa  

w = 0,565 pre typ poistného ventilu DN20 

 

Ao  = Qp / ( 5,25 . w . p1 )= 102 / ( 5,25 . 0,565 . 0,375 ) = 91,7 mm2 

Volíme poistný ventil: DUCO 3/4“ x 1“  s otváracím pretlakom 2,5 bar 

Zaručený výtok Qz: Ao = 177 mm2 

Qz = 5,25 . Ao . w . p1 = 5,25 . 177 . 0,565 . 0,375 = 196 kg / hod. 

 

6.5.2 VÝPOČET TLAKOVEJ EXPANZNEJ NÁDOBY ÚK 

Výpočet veľkosti expanznej nádoby podľa STN EN 12 828 

 

Vsystém - vodný objem systému                                                      2 909 litrov 

Vwr,min - rezervný objem vody (min. 12 litre)                         64 litrov 

Po - návrhový začiatočný tlak                 1,1 bar 

pfin - konečný navrhovaný tlak                 2,25 bar 

max - hustota vody pri maximálnej nastavenej prevádzkovej teplote (60°C)  

983,2 kg/m3 

min - hustota vody pri najnižšej prípustnej teplote vykur. Systému (10°C) 

999,7 kg/m3 

Poznámka: otvárací pretlak poistného ventilu je 0,25 MPa  

 

Celkový objem expanznej nádoby:   

VN, min = (Vex + Vwr,min) . (pfin + 1) / (pfin – po) 

Vex = Vsystém . (1 - (max / min)) 

Vex = 2858 . (1 - (983,2 / 999,7)) = 48,01 l 

VN, min = (48,01 + 64) . (2,25+ 1) / (2,25 – 1,1) 

VN, min = 316,55 litrov 

 

Volíme 2 ks expanznú nádobu s membránou s objemom 200 litrov a max. 

pracovným tlakom 0,6 MPa. Expanzná nádoba je určená pre vykurovacie systémy. 

 

          Poistné potrubie bude pripojené na spiatočnom potrubí zdroja tepla o dimenzii 

v zmysle pokynov výrobcu EN a STN EN 13 831 o minimálnej dimenzii DN 25 – 
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volíme DN 32. Polomer ohybu rúrok zhotoviť najmenej Rmin = 1,5 x D. V zmysle 

STN EN 12828 čl. 4.6.2.4. na poistnom potrubí medzi expanznou nádobou a zdrojom 

tepla nesmie byť zabudovaný žiadny uzatvárací ventil. Výnimku môže tvoriť 

bezpečnostný ventil, ktorý bude slúžiť pre opravu a údržbu expanznej nádoby. 

 

6.6 ÚPRAVA VODY A DOPLŇOVANIE DO SYSTÉMU  - KVALITA NAPÁJECÍ 

VODY OTOPNÉ SOUSTAVY 

Analýzy a dávkovanie chemikálií do systému je nutné vykonávať tak, aby boli 

po celý čas prevádzky spoľahlivo zaistené požiadavky na kvalitu vody požadovanej 

výrobcom TČ. Dodržaním predpísaných a odporúčaných hodnôt v súlade so STN 07 

7401 sa zabráni tvorbe nánosov na teplovýmenných plochách kotlov a korózii 

systému. 

 

Záväzné hodnoty napájacia voda kotlová voda 

Tvrdosť             [mmol.l-1] 0,03  

Obsah O2        [mg O2.l-1] 0,03  

pH pri 25 °C 8,5 - 9,5  

Olej                           

[mg.l-1] 

1  

Konduktivita        [.cm-1]  7 000 

Solnosť                  

[mmol.l-1] 

 60 

Zjavná  alkalita       

[mmol.l-1] 

 2 – 10 

Rozpustený P2O5    

[mg.l-1] 

 10 – 20 

 

Pre úpravu vody pre doplňovanie do vykurovacej sústavy je navrhnutá 

poloautomatická kabinetné úpravňa vody vrátane potrubného oddeľovača. Pre 

dodržanie požadovanej kvality napájacej vody musí všetka voda dodaná do 

vykurovacej sústavy prejsť cez toto zariadenie. 

 

6.7 ODVOD SPALÍN 

Odvod spalín z kotlov bude vykonaný tepelne izolovanými dymovody s 

vnútornými priemery  150 mm do existujúcich komínových prieduchov, v ktorým 
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následne budú osadené nové tepelne izolované nerezové komínové vložky s 

vnútornými priemery  180 mm. Tepelná izolácia komínových vložiek bude 

vykonaná minerálnou vlnou hr. cca 40 mm s nerezovou povrchovou úpravou. V 

dymovodoch za napojením na kotly bude umiestnené odberné miesto na meranie 

emisií a regulátor ťahu s výbušnou klapkou. Presné umiestnenie a prevedenie určí 

autorizovaná firma, ktorá toto meranie bude vykonávať a to v súlade s STN EN 

15259. Izolované dymovody budú tvorené vnútornou nerezovou vložkou, tepelnou 

izoláciou a vonkajším nerezovým obalom. Odťah spalín bude vykonaný existujúcim 

komínom, ktorý spĺňa požiadavky vyhlášky č. 401/2007 Z.z. a normy STN 73 4201 

(výška komína je cca 18 m a súčasne je 2 m nad strechou objektu). Celé prevedenie 

dymovodu musí byť 100% tesné. Na komín musí byť po realizácii vyhotovená 

východisková revízia komína. 

 

6.8 VETRANIE KOTOLNE 

Prívod vzduchu a zároveň účinné prevetranie priestoru, kde bude inštalovaný 

kotol, je riešené prirodzeným vetraním z vonkajšieho priestoru pomôcť VZT potrubie 

s protidažďovou žalúziou (vetracia mriežka) s rozmermi 200x200 mm osadenom vo 

novo vytvoreným priestupom v okennom krídle. Existujúca výťahová šachta bude 

zachovaná (po vykonaní potrebných stavebných úprav) a bude slúžiť ako montážny 

otvor pre dodávku technológie a kotlov na biomasu. Odvod vzduchu bude vykonaný 

vetracou mriežkou 200x200 mm do existujúceho komínového prieduchu. Výmena 

vzduchu je uvažovaná 0,5 x za hodinu. Výkon vetracieho zariadenia spĺňa potrebu 

vzduchu ako pre spaľovanie, tak pre výmenu vzduchu v kotolni. Výpočet je súčasťou 

prílohy. 

 

6.9 ROZVODNÉ POTRUBIE, NÁTERY A IZOLÁCIE 

6.9.1 Materiál  

Rozvodné potrubie vykurovacieho média je navrhnuté zo Steel tenkostenných 

trubiek, spojovaných lisovaním pomôcí systémových tvaroviek podľa DIN 1756. 

Voľne vedené rúrky nutné upevniť objímkami. Rúrky prestupujúce múrov nutné 

opatriť chráničkou z termoizolačnej trubice. Pre zhotovenie podpier, konzol a 

závesov sa použije valcovaný materiál triedy 11 373. Pre stavbu je nutné použiť iba 

materiál a armatúry spĺňajúce požiadavky zákona č.22 / 1997 Zb. o technických 

požiadavkách na výrobky.  
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6.9.2 Ochrana proti korózii a farebné označenie  

Keďže potrubné rozvody vykurovacieho média v zdroji tepla sú navrhnuté 

z oceľových trubiek (STEEL press) a všetky rozvody budú následne tepelne 

izolované, nie je nutné potrubné rozvody chrániť proti korózii ochranným náterom. 

Povrch izoláciou a potrubia bez izolácie bude farebne označený farebnými páskami 

podľa pretekajúceho média a šípkami bude vyznačený smer toku: - prívodné 

potrubie: farba červená - spätné potrubie: farba modrá - expanzné potrubie: šeď 

stredná  

 

6.9.3 Izolácia proti tepelným stratám  

Všetky potrubné rozvody vykurovacieho systému v priestore zdroja tepla budú 

izolované tepelnoizolačnými potrubnými puzdrami z minerálnej vlny s Al kašírovaním. 

 

6.10 TECHNICKÉ ZARIADENIA 

 

Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sa nové tlakové zariadenia 

kotolne na drevené pelety zatrieďujú do skupín: 

 

B / a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené 

na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny 

pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným 

výkonom nad 100 kW (V. trieda), 

 

7 MERANIE A REGULÁCIA 

Prevádzkovanie zdrojov tepla je navrhnuté automatické s občasnou kontrolou a 

údržbou. Automatickú prevádzku tepelných čerpadiel zaisťuje vlastná automatika, 

ktorá je súčasťou dodávky tepelných čerpadiel. Automatickú prevádzku, reguláciu 

vykurovania, prevádzkové stavy, signalizáciu, havarijné stavy a pod. Bude 

zabezpečovať riadiaci systém, ktorý rieši samostatná časť projektovej dokumentácie, 

pozri časť PD "5 – Elektro., MaR zdroja tepla". 

8 ROZSAH MONTÁŽE   

Montáž zariadenia je v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou. 

Ako montážny otvor bude slúžiť schodisko do vonkajšieho prostredia.  
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9 NADVÄZNOSŤ NA OSTATNÉ PROFESIE 

Stavebné priestupy pre potrubie sú súčasťou ostatných profesií. 

Stavebné úpravy sú podrobne špecifikované v časti projektu „7 – Stavebné 

úpravy“.  

 

10 SKÚŠKY ZARIADENIA 

Zmontované zariadenie, t. j. kotolňa a potrubné rozvody ako celok musia byť 

pred uvedením do prevádzky vyskúšané podľa platných STN a v zmysle pokynov 

výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Kovové priemyselné potrubia musia 

byť vyskúšané podľa STN 13480-5 vrátane skúšok zvarov metódou NDT. Skúšky 

vodovodných potrubí a príslušných zariadení vykonávať v zmysle STN EN 806-4, 

STN EN 806-5 a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení.  

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri 

otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích 

prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje preplach obehovými 

čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou 

dodávky.  

 

10.1 SKÚŠKA ODOLNOSTI 

Všetky potrubné zariadenia musia byť odskúšané v zmysle STN EN 13480-5 čl. 

9.3. Skúšky vodovodných potrubí a príslušných zariadení vykonávať v zmysle STN 

EN 806-4, STN EN 806-5. Na skúšanie potrubia sa použije hydrostatická tlaková 

skúška. Počas hydrostatickej skúšky, musí byť povrch potrubného systému v takom 

stave, v ktorom sa môžu stanoviť netesnosti. Hydrostatická skúška platí ako splnená, 

ak sa nezistí žiadna netesnosť ani nepozorovala zreteľná plastická deformácia. 

Podrobnosti o hydrostatickej skúške musia byť zdokumentované - výsledok skúšky 

sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora - 

prevádzkovateľa, dodávateľa a projektanta.  

 

10.2 PREVÁDZKOVÉ SKÚŠKY 

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky: 

a) dilatačné 

b) vykurovacie, funkčné 
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Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia. Teplonosná látka sa 

ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého 

vzduchu. Potom sa postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke 

netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku po oprave opakovať. Ďalej 

sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.   

Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie 

armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia 

regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša činnosť 

zabezpečovacieho zariadenia (poistné ventily).  

 Dodávateľ odovzdá pri preberacom konaní návod na obsluhu dodaných 

zariadení a ich častí, atesty dodávaných zariadení a ich revízne knihy. 

 Pre prevádzku a obsluhu kotolne vypracuje užívateľ „Miestne a prevádzkové 

predpisy – dokumentáciu o prevádzke, údržbe a používaní zariadení kotolne“.  

11 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pri výrobe, montáži, rekonštrukcii alebo oprave technického zariadenia sa 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení 

musí riadiť v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 7 (Podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri činnosti súvisiacej s výrobou, 

montážou, rekonštrukciou, opravou a dodávkou technického zariadenia). Opravovať, 

montovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenia musí vykonať osoba 

s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 18 (Oprava, 

rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia). 

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo 

ich častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky 

MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 9 (Kontrola stavu bezpečnosti technického 

zariadenia) a podľa platných STN.  Každé zmontované zariadenie musí byť 

preskúšané podľa platných STN. Organizácia, ktorá má zariadenie v prevádzke, na 

zaistenie bezpečnej prevádzky technických zariadení zabezpečí: 

 vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok, bezpečnostných požiadaviek a 

sprievodnej technickej dokumentácie 

 poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby 

 vedie predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu 

technických zariadení vrátane dokladov o vykonaných o prehliadkach a skúškach 

 vedie evidenciu vyhradených technických zariadení 
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 vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prev. 

predpisy   

 Pri stavebných prácach a montáži je nutné dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR 

č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich. 

Prostredie kotolne je s nebezpečím úrazu: 

 mechanickým ohrozením 

 elektrickým prúdom 

 teplom 

 požiarom 

 otravou spalín 

Na prístupné miesta je nutné umiestniť výstražné tabule, ktoré upozornia na 

nebezpečenstvo. Zariadenia: kotolňa, ovládacie armatúry, zásobné nádrže, potrubie 

vybaví užívateľ informačnými štítkami v zmysle STN 13 3005 (Značenie 

priemyselných armatúr) a STN 13 0072 (Štítky armatúr). Teploty povrchov zariadení 

v kotolni budú zaizolované proti popáleniu. 

 

Vstup do kotolne na pelety vybaviť nasledovnými tabuľkami: 

 nápisom  -  „KOTOLŇA„ 

 tabuľkou -  „ZÁKAZ  VSTUPU  NEOPRÁVNENÝM  OSOBÁM „ 

  

Kotolňa musí byť udržiavaná v čistote a bezprašnom stave. V kotolni sa 

nesmú skladovať žiadne materiály.  

Bezpečnosť práce pri doprave a montáži zariadenia sa riadi bezpečnostnými 

predpismi dodávateľa. Technologický postup uskutočňovania nerozoberateľných 

zvarových spojov sa musí riadiť ustanoveniami STN-EN ISO 15607, ktorá definuje 

všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov zvárania kovových 

materiálov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá firma, ktorá má 

k tomuto oprávnenie v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..  

 

11.1  SPÔSOBILOSŤ OBSLUHY 

Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé, 

preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického 

zariadenia a zacvičené. Obsluhovať vyhradené technické zariadenia môže len 

pracovník, ktorý spĺňa podmienky vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 17  
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(Obsluha vyhradeného technického zariadenia). Spôsobilosť obsluhy ostatných 

vyhradených technických zariadení overuje odborný pracovník. Obsluhu tlakových 

nádob smú vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky STN 69 0012 v zmysle čl. 

6 (Príloha) a prevádzkovateľ preveril ich znalosti v zmysle STN 69 0012 čl. 7 

(Príloha). 

 

11.2 VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV   

Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa §4 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. (Zákon 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) zariadení navrhovaných v tejto 

dokumentácii je vykonané podľa TNI ISO/TR 14121-2 (Bezpečnosť strojov, 

posudzovanie rizika). Popis jednotlivých zariadení a ich funkcia sú popísané v čl. 6 

tejto PD. 

Technologické zariadenia kotolne, ako strojného zariadenia v zmysle STN EN 

ISO 12100 (príloha B) môžu ohroziť svoje okolie nasledovne: 

 

Číslo Typ alebo skupina 

1 Mechanické ohrozenie 

2 Elektrické ohrozenie (riešené v samostatnej časti PD MaR) 

3 Tepelné ohrozenie 

4 Ohrozenie hlukom 

5 Ohrozenie vibráciami 

 

Ad 1.): riziko mechanického ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení: strojné 

zariadenia sú skonštruované tak, aby sa počas prevádzky nevyskytlo ohrozenie 

pohyblivými a rotačnými časťami, alebo padajúcimi predmetmi. Pravdepodobnosť 

zničenia zariadení, resp. vzniku nebezpečnej udalosti počas prevádzky je v tejto 

kapitole malá. 

Ad 3.):  riziko tepelného ohrozenia bolo znížené pri návrhu zariadení: strojné 

zariadenia sú tepelne izolované, aby sa počas prevádzky nevyskytlo ohrozenie 

popálením. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti počas prevádzky je v tejto 

kapitole malá. 

Ad 4.):  riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne je minimálne, v tomto priestore 

bude vykonávaná občasná kontrola navrhovaných zariadení. Pravdepodobnosť 

vzniku nebezpečnej udalosti počas prevádzky je v tejto kapitole zanedbateľná. 
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Ad 5.): riziko ohrozenia vibráciami bolo znížené pri návrhu zariadení: čerpadlá a iné 

zdroje vibrácií sú skonštruované a uložené tak, aby vibrácie počas ich chodu boli 

minimálne. Pravdepodobnosť zničenia zariadení, resp. vzniku nebezpečnej udalosti 

počas prevádzky je v tejto kapitole zanedbateľná. 

Realizáciou uvedeného diela môže dôjsť aj k riziku chýb pri montáži, ktoré je 

znížené výberom montážnej organizácie. Montáž navrhovaných zariadení bude 

vykonávať organizácia so skúsenosťami s montážou zariadení rovnakej kategórie 

a v rovnakom prostredí. Pracovníci montážnej organizácie budú mať predpísanú 

kvalifikáciu a pri montáži budú dodržané zásady podľa vyhlášky podľa MPSVaR SR 

č. 508/2009 Z. z.. Pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti je v tejto kapitole, 

pri dodržaní uvedených predpisov malá. 

 

Informácie použité na odhad rizika: 

– východiskové podklady na vypracovanie projektu 

 

Vyhodnotenie zostatkového nebezpečenstva: možné riziká ohrozenia spojené 

s montážou a prevádzkou navrhovaného zariadenia sú znížené na minimum 

a navrhované zariadenie hodnotíme ako bezpečné. 
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