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2.

ÚČEL

Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je
situovaný v intraviláne obce Dunajská Streda. Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom
z vlastného zdroja tepla – plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme
návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými
technologickými zariadeniami.

3.

ZDÔVODNENIE STAVBY

Doplnením zdroja tepla – plynovej kotolne o tepelné čerpadlo typu zem–voda sa výrazne zníži
spotreba plynu doteraz využívaného na výrobu tepla. Teplo pre potreby vykurovania bude odoberané
pomocou hĺbkových vrtov z horninového masívu v blízkosti objektu a pomocou tepelného čerpadla
dodávané do vykurovacej sústavy objektu. Pôvodný zdroj tepla - plynové kotly budú slúžiť len na
vykrytie výkonových špičiek a ako záložný zdroj tepla.
Dôvodom rekonštrukcie zdroja tepla je výrazné zníženie prevádzkových nákladov na
zabezpečenie tepla pre objekt a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie pri zabezpečení
tepla pre objekt znížením produkcie emisií a spotreby primárnej energie.

4.

ÚDAJE O TECHNICKOM, ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ

Pri navrhovaní technologického zariadenia sa vychádzalo z požiadaviek na nové technologické
zariadenia zodpovedajúce súčasným trendom vo výrobe a distribúcii tepla, z tepelnej bilancie
vykonanej na základe meraní skutočných spotrieb tepla a požiadavky na rýchlu realizáciu akcie.
Pri návrhu technologických zariadení a rozvodov v kotolni – strojovni tepelného čerpadla sa
vychádzalo z podkladov:
- o parametroch vykurovacej vody a to :
Maximálny pretlak:
Maximálna teplota:
Maximálny prevádzkový teplotný spád:

0,3 Mpa
60 °C
55 / 40 °C

- o parametroch primárnej vody na odoberanie tepla z horninového masívu a to:
Maximálny pretlak ( v rozvodnej sústave)
0,3 Mpa
Maximálna teplota:
25 °C
Prevádzkový teplotný spád:
5 / 1 °C
Zloženie:
pitná voda obohatená netoxickou nemrznúcou
kvapalinou s koncentráciou pre teplotu tuhnutia -15°C

5.

PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV
-

6.

katastrálna mapa
technické mapy
Energetický audit
Vlastné zameranie stavu
platné STN a príslušné predpisy

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV
Stavebník:
Budúci užívateľ:

7.

TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY
Zahájenie výstavby

8.

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

:

03./ 2021

Ukončenie výstavby :

03./ 2023

Uvedenie do trvalej prevádzky:

03./ 2023

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Na území trasy rozvodov primárnej vody medzi hĺbkovými vrtmi a strojovňou tepelného
čerpadla sa nenachádzajú chránené územia ani kultúrne pamiatky. Trasa nového rozvodu prechádza
v celej dĺžke pod úrovňou terénu a po dokončení nebude mať vplyv na vzhľad územia, nevyžaduje si
výrub jestvujúcej zelene.
Rekonštrukcia kotolne a zriadenie strojovne tepelného čerpadla nezasahuje mimo priestor
pôdorysného a výškového ohraničenia priestoru jestvujúcej kotolne, ani jestvujúcich dokončených
stavieb a neovplyvní vzhľad a využitie okolitej krajiny. Realizácia rekonštrukcie kotolne – strojovne
tepelného čerpadla si nevyžaduje žiadne demolačné práce.

9.

VÝKONOVÉ PARAMETRE STAVBY

VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE: (po zateplení)

Na základe posúdenia skladby obvodových konštrukcií podľa STN 73 0540-1 až 4 sa vypočítal
potrebný tepelný príkon na ÚK:
POŽADOVANÝ VÝPOČTOVÝ TEPENÝ VÝKON:
Qmax =
POŽADOVANÁ TEPLOTA INTERIÉRU OBJETU (PRIEMERNÁ):
ti=
VÝPOČTOVÁ NAJNIŽŠIA TEPLOTA EXTERIÉRU:
te =
PRIEMERNÁ TEPLOTA EXTERIÉRU VO VYKUROVACOM OBDOBÍ: te,pr =
DĹŽKA VYKUROVACIEHO OBDOBIA:
d=
PRIEMERNÝ POČET DENNOSTUPŇOV:
D=
OPRAVNÝ SÚČINITEĽ NA NESÚČASNOSŤ TEPEL. STRATY INFILTRÁCIOU: E =

210,9
+20
-11,0
+4,2
207
2798
0,8

kW
o
C
o
C
o
C
dní
d°

ROČNÁ SPOTREBA TEPLA NA ÚK:
Qr,max, ÚK = 24.E.Qmax.d.(ti - te,pr )/ (ti - te)
Qr,max, ÚK = 24.0,8. 210,9 . 207 . (20-4,2)/(20+11)
Qr,max, ÚK = 427 170 kWh
ROČNÁ SPOTREBA TEPLA NA PRÍPRAVU TV:

Na základe priemernej ročnej spotreby plynu za roky 2018-2019 na hodnote 610 294 kWh a účinnosti
zdroja tepla na vykurovanie na úrovni 97 % je ročná produkcia tepla z jestvujúceho zdroja 591 985
kWh.

Ročnú spotrebu tepla na ohrev vody uvažujeme ako rozdiel celkovej produkcie tepla zo zdroja mínus
výpočtová spotreba tepla na ÚK:
Qr,max, TV = 591 985 – 427 170
Qr,max, TV = 164 815 kWh

URČENIE VÝKONU ZDROJA TEPLA:
Požiadavka na výkon zdroja tepla pre vykurovanie na základe posúdenia skladby obvodových
konštrukcií podľa STN 73 0540-1 až 4 je: QÚK = 210,9 kW
Pri vykurovaní tepelnými čerpadlami je potrebné počítať s prerušovanou prevádzkou
(odstavenie tepelného čerpadla v čase výkonovej špičky), preto je nevyhnutné zvýšiť požiadavku na
výkon tepelného čerpadla pre vykurovanie o 17% na hodnotu QÚK = 247,0 kW
Požiadavka na výkon zdroja tepla pre ohrev vody, pri ročnej spotrebe tepla na ohrev vody 164 815
kWh a akumulačnom objeme ohrievača 2 x 500 l je: QTV = 60 kW
Podľa STN EN 12828 má byť zdroj tepla schopný pokryť nasledovné prevádzkové špičky:
Qmax-1 = 0,9*QÚK + 0,9*QVZT + 1*QTV = 0,9*247 + 0,9*00 + 1,0*60,0 = 282,3 kW
Qmax-2 = 1,0*QÚK + 1,0*QVZT = 1,0*247 + 1,0*00 = 247,0 kW
Navrhnutý výkon tepelného čerpadla = 5 x 60 kW = 300 kW.
Vykrytie špičkového výkonu nad 300 kW bude riešené jedným z pôvodných plynových kotlov, ktoré
zostávajú v kotolni inštalované na vykrytie výkonových špičiek a vytvorenie zálohy pri prípadnej
poruche tepelného čerpadla. Požiadavka na vykrytie výkonu nad hodnotu 300 kW bude výnimočná ide o niekoľko hodín prevádzky ročne a nie je vhodné tento výkon vykrývať tepelným čerpadlom.
REKAPITULÁCIA:
DUNAJSKÁ STREDA ZÁKLADNÁ
ŠKOLA
INŠTALOVANÝ TEPELNÝ PRÍKON
ZARIADENIA
KAPACITA VÝROBY ENERGIE
Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
INŠTALOVANÝ TEPELNÝ VÝKON
MNOŽSTVO TEPELNEJ ENERGIE
VYROBENEJ V ZARIADENÍ OZE
SPOTREBA ENERGIE
(PÔVODNÝ STAV = PRIEMER 2018-2019)

10.

PÔVODNÝ STAV
PLYN:

0,6180 MW

NOVÝ STAV
ELEKTRINA:

0,0686 MW

0,0000 MW

0,2961 MW

0,3010 MW

0,2961 MW

0,0000 MWh

591,985 MWh

PLYN: 610,294 MWh

ELEKTRINA: 179,389 MWh

OPIS STAVBY
PÔVODNÝ STAV

Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom z plynovej kotolne umiestnenej v samostatnej
miestnosti na prízemí objektu. Zdroj tepla na vykurovanie pozostáva zo sústavy 2 plynových kotlov
BUDERUS LOGANO PLUS KB 372 s výkonom po 300 kW, s účinnosťou spaľovania plynu
(Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C) 97 %. Príprava teplej vody (TV) je zabezpečená nepriamo
ohrevným zásobníkovým ohrievačom vody pomocou vykurovacej vody.

Vykurovacia sústava objektu je teplovodná s reálnym maximálnym prevádzkovým teplotným
spádom 55/40°C. Expanzia vykurovacej vody je riešená expanznou nádobou. Cirkulácia vykurovacej
vody je zabezpečená čerpadlom umiestneným v blízkosti rozdeľovača ÚK.
Rozvodná sústava TV pozostáva z prívodného a cirkulačného potrubia a je riešená s nútenou
cirkuláciou chladnúcej vody.

RIEŠENIE REKONŠTRUKCIE ZDROJA TEPLA
Tepelné čerpadlá s tepelným výkonom po 59,22 kW a elektrickým príkonom do 13,72 kW
v celkovom počte 5 ks budú umiestnené v jestvujúcej kotolni spolu s príslušným technologickým
zariadením. Z hĺbkových vrtov o celkovej dĺžke 6000 m (pravdepodobne 60 vrtov) bude podzemným
potrubným vedením v nezámrznej hĺbke privádzaná primárna voda do príslušnej hlavnej šachty
s rozdeľovačom (pre 12 vrtov jedna šachta). V hlavnej šachte, ktorú tvorí kompaktný plastový
výrobok s rozdeľovačom, zberačom, vyvažovacími ventilmi (napríklad GRATEC GT-1225-HU)
budú potrubia k jednotlivým vrtom zlúčené do centrálneho rozvodu, pozostávajúceho z prívodného
a vratného potrubia (DN90 až D125 PE 100 RC). Centrálnym rozvodom bude primárna voda z vrtov
a šácht privedená podzemným vedením do kotolne k tepelnému čerpadlu.
Tepelné čerpadlo získava tepelnú energiu odobranú primárnou vodou z horninového masívu
a za pomoci kompresora, expanzného ventilu, sústavy tepelných výmenníkov a kondenzátora dokáže
odovzdávať toto teplo do vykurovacej sústavy pri vyššej teplotnej úrovni, ako bolo odobrané
z horninového masívu. Výkon tepelného čerpadla musí byť zladený s možnosťami čerpania tepla
z podzemia a v žiadnom prípade nesmie prevyšovať tepelnú kapacitu hĺbkových vrtov.
Tepelné čerpadlo (5 ks) bude dodávať vykurovaciu vodu do akumulačnej nádoby s objemom V
= 5000 l, ktorá umožní preklenúť obdobie počas elektrickej odberovej špičky v trvaní maximálne 4 x
1 hodina denne, kedy nebude dodávaná elektrická energia na vykurovanie a umožní reguláciu výkonu
vykurovacej sústavy pri konštantnom tepelnom výkone tepelného čerpadla, pričom výrazne predĺži
intervaly spínania chodu a odstávky tepelného čerpadla, čo je podmienka dlhodobej bezporuchovej
prevádzky zariadenia. Z akumulačných nádob bude odoberaná vykurovacia voda pre jestvujúcu
vykurovaciu sústavu, do ktorej sa počas rekonštrukcie zdroja tepla nebude zasahovať.

Vykurovacia voda bude dohrievaná počas výkonových špičiek pomocou jestvujúceho
plynového kotla. Jeden z dvoch jestvujúcich kaskádovo radených plynových kotlov bude slúžiť
zároveň ako havarijný záskok za tepelné čerpadlo. Zaústenie rozvodu vykurovacej vody z plynových
kotlov bude riešené do akumulačnej nádoby podľa technologickej schémy.
Príprava teplej vody bude zabezpečená vykurovacou vodou v dvoch zásobníkových ohrievačoch
s objemom po 500 l a minimálnou ohrevnou plochou po 6,4 m2 (napríklad OKC 500 NTR/HP).
Všetky zariadenia v ktorých dochádza k ohrevu pracovnej látky budú chránené
zabezpečovacími zariadeniami proti nadmernému zvýšeniu tlaku v sústave. Expanzná nádoba bude
nahradená predpísaným expanzomatom. Schéma zapojenia strojovne ÚK je obsahom výkresovej
prílohy.

11.

DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKYCH SIETÍ

Realizáciou rekonštrukcie zdroja tepla, zriadením sústavy hĺbkových vrtov, ani zriadením
prípojky primárnej vody z hĺbkových vrtov do strojovne nedôjde ku križovaniu podzemných
inžinierskych sietí a preto nie je potrebné vykonať ich vytýčenie.

12.

PREKOPÁVKY KOMUNIKÁCII, CHODNÍKOV A PRÍSTUPOVÝCH CIEST
K PARKOVISKÁM

Trasa potrubných podzemných rozvodov medzi hĺbkovými vrtmi a strojovňou tepelného
čerpadla v kotolni objektu je vedená zatrávnenou plochou mimo jestvujúcich komunikácii a zriadenie
prípojky nevyžaduje výrub jestvujúcej zelene. Riešenie stavby nezmení súčasný vzhľad dotknutého
územia.

13.

ZEMNÉ PRÁCE

Z realizácie rozvodu studničnej vody vyplývajú zemné práce pozostávajúce z vyhĺbenia výkopu
hlbokého 1,2 – 1,5m pre uloženie potrubí. Pred zahájením zemných prác sa odoberie ornica v hr. 20
cm na ploche cca 900 m2. Prevedie sa výkop pre bezkanálové vedenie potrubia s rozmerom 0,9 x 1,5
m v celkovej dĺžke cca 800 m. Potrubie pre bezkanálové vedenie rozvodu bude uložené do pieskového
lôžka s pieskovým obsypom a dosypaním zeminy z výkopu do úrovne pôvodného terénu. Humózna
zemina bude použitá na poslednú vrstvu zásypu a konečnú úpravu terénu, prebytočná zemina z výkopu
bude odvezená a odborne uložená na najbližšiu riadenú skládku vzdialenú do 5 km.

14.

KANALIZÁCIA

15.

ZÁSOBOVANIE VODOU

16.

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Priestor rekonštruovanej kotolne – strojovne tepelného čerpadla je odkanalizovaný a nie je
potrebné vykonať žiadne zmeny v rozvode kanalizácie. Kanalizácia bude využitá na vypúšťanie
vychladnutej vykurovacej vody z objektovej vykurovacej sústavy a pre prípadný odvod vody
z poistných ventilov.

Kotolňa – strojovňa tepelného čerpadla má prívod pitnej vody z objektového rozvodu pre účely
prípravy teplej vody v zásobníkových ohrievačov, pre účely dopĺňania vykurovacej vody a napájania
jedného výtoku pri umývadle na zabezpečenie hygienických potrieb obsluhy v kotolni. Do rozvodu
studenej vody sa bude zasahovať len v rozsahu prípojky pre nový zásobníkový ohrievač vody
rovnakým spôsobom, ako boli pripojené pôvodné ohrievače.

Tepelné čerpadlo bude pripojené samostatným rozvodom z hlavného rozvádzača budovy, ktorý
bude opatrený samostatným ističom a meračom spotreby elektriny. Tepelné čerpadlo je opatrené
vlastným rozvádzačom pre pripojenie potrebných zariadení: cirkulačné čerpadlá, elektro ventily,
snímače, spínače.

17.

OSTATNÉ ENERGIE

18.

POŽIARNA OCHRANA OBJEKTU A CO

Stavba bude využívať prostredníctvom tepelného čerpadla obnoviteľný zdroj energie –
geotermálnu energiu uloženú v horninovom masíve pod dotknutým pozemkom.

Je v súlade s PO a CO objektu, preto sa samostatne nerieši. Rekonštruovaná kotolňa – strojovňa
tepelného čerpadla je stavba bez požiarneho rizika, vrátane príslušného technologického zariadenia na
prečerpávanie nehorľavej teplonosnej kvapaliny a odovzdávania tepla z teplonosnej kvapaliny do
sekundárnej sústavy ÚK - bez požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby a môže sa nachádzať
v požiarne nebezpečnom priestore stavieb.

19.

VEREJNÉ OSVETLENIE
Stavba nepožaduje verejné osvetlenie.

20.

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

21.

INÉ PODZEMNÉ, PRÍPADNE NADZEMNÉ VEDENIA

Návrh slaboprúdových rozvodov kotolne – strojovne tepelného čerpadla je súčasťou
samostatnej zložky PD (ELI) a súčasťou dokumentácie tepelného čerpadla – systém merania
a regulácie. Stavba nezasahuje do mimoobjektových slaborúdových rozvodov.

Na stavbu nie sú kladené zo strany prevádzkovateľa požiadavky na žiadne iné podzemné, alebo
nadzemné vedenia.

22.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, SPÔSOB ODSTRÁNENIA
NEGATÍVNYCH VPLYVOV

Počas výstavby vzniknú niektoré druhy odpadov, s ktorými je potrebné zaobchádzať v zmysle
ustanovení zákona o odpadoch. Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby bude realizovaný tým
spôsobom, že likvidácia vzniknutého odpadu bude zabezpečená jeho pôvodcom. To znamená, že
každý dodávateľ na stavbe zabezpečí aj likvidáciu odpadu, ktorý vznikol počas ním dodávaných prác.
Títo dodávatelia budú zmluvne zaviazaní dokladovať spôsob likvidácie vzniknutého odpadu.
Likvidácia odpadu bude realizovaná v súlade s platnými predpismi o nakladaní s odpadmi.
V zmysle katalógu odpadov počas realizácie stavby dôjde k vzniku nasledujúcich druhov
odpadov:
a)

Odpady z ostatných stavebných prác počas realizácie stavby
Tento druh odpadov sa predpokladá v obmedzenom množstve prevažne v súvislosti
s rekonštrukciou kotolne:
( č. skupiny odpadu – 15 ) – Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál
a ochranné odevy inak nešpecifikované:
- 15 01 06 – zmiešané obaly – kat. O – predpoklad. množstvo cca 0,2 t
( č. skupiny odpadu – 17 ) – Stavebné odpady a odpady z demolácii:
- 17 04 05 – železo a oceľ – kat. O – predpoklad. množstvo cca 0,2 t
- 17 06 04 – izolačné materiály, iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 – kat. O –
predpoklad. množstvo cca 0,1 t
- 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácii, iné ako uvedené v 17 06 01, 17 06 02 a
17 06 03 – kat. O – predpoklad. množstvo cca 0,1 t
Likvidácia týchto odpadov bude realizovaná formou odovzdania do zberne druhotných surovín
( v prípade vhodnosti charakteru odpadu ), resp. na skládku stavebného odpadu, ktorú si určil podľa
vhodnosti vybraný dodávateľ stavby. Spôsob likvidácie odpadu bude preukázaný dokladom o spôsobe
likvidácie odpadu v zmysle platnej legislatívy SR.
Počas výstavby nevzniknú žiadne toxické odpady, tuhé ani kvapalné, preto nie je potrebné
vykonávať opatrenia na zabezpečenie proti úniku toxických odpadov do životného prostredia.
Výstavba ani prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zabudované
materiály neznečisťujú pôdu, vodu, ani vzduch.

23.

NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA

Stavba bude trvale pripojená na rozvod primárnej vody v hĺbkových vrtoch, rozvod pitnej vody,
objektový rozvod vykurovania, objektový rozvod ELI. Stavba nepožaduje po jej ukončení napojenie
na ďalšie jestvujúce technické vybavenie stavbou dotknutého územia.

24.

VZŤAHY NA JESTVUJÚCE VEREJNÉ A OBČIANSKE VYBAVENIE

Stavba nepožaduje po jej ukončení napojenie na akékoľvek jestvujúce občianske vybavenie
stavbou dotknutého územia.
Počas trvania stavby sa uvažuje s využitím stravovacích a obchodných zariadení v okolí objektu
pre stravovanie pracovníkov dodávateľa stavby.

25.

ZABEZPEČENIE HLAVNÝCH ENERGIÍ A DOPRAVY

Počas výstavby uvažujeme s pripojením stavby na jestvujúci rozvod elektrickej energie
v priestoroch objektu pre potreby kompresora, zváracích agregátov a iných drobných stavebných
strojov a náradí na elektrický pohon o celkovom výkone do cca 10 kW. Na odvoz šrotu z pôvodnej
technológie do zberu druhotných surovín a prípadných sutín z demolácie na skládku tuhého
komunálneho odpadu počítame s využitím verejnej siete cestných komunikácií. Po ukončení výstavby
si stavba nevyžaduje žiadne zvýšené potreby energie ani nároky na dopravný systém dotknutého
územia.

26.

ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Stavebné a skúšobné práce môžu prebiehať počas plnej prevádzky v objekte. Zariadenie
staveniska navrhujeme umiestniť priamo v priestore kotolne – strojovne tepelného čerpadla. Príjazd
na stavenisko je možný po existujúcej príjazdovej komunikácii.

27.

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A UŽÍVANIE

Pred uvedením do prevádzky bola strojovňa preskúšaná podľa STN 06 0310, čl. 131, 132, 133,
134b, 134f , 136,137,138,139,142.

Skúšobnou prevádzkou pre túto stavbu bolo obdobie, v ktorom sa uskutočnili tlakové a
dilatačné skúšky kompletne zmontovaného potrubia teplonosnou látkou, ktorou bola teplá a studená
voda o menovitých parametroch. Skúšobná prevádzka bola úspešná, v potrubiach sa dosiahli
menovité parametre. Po ukončení výstavby a skúšok sa odovzdá stavba investorovi do užívania.

V Bratislave,

marec 2020

Ing. Ján Šmelík
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2.

ÚČEL

Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je
situovaný v intraviláne obce Dunajská Streda. Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom
z vlastného zdroja tepla – plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme
návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými
technologickými zariadeniami.

3.

ZDÔVODNENIE STAVBY

Doplnením zdroja tepla – plynovej kotolne o tepelné čerpadlo typu zem–voda sa výrazne zníži
spotreba plynu doteraz využívaného na výrobu tepla. Teplo pre potreby vykurovania bude odoberané
pomocou hĺbkových vrtov z horninového masívu v blízkosti objektu a pomocou tepelného čerpadla
dodávané do vykurovacej sústavy objektu. Pôvodný zdroj tepla - plynové kotly budú slúžiť len na
vykrytie výkonových špičiek a ako záložný zdroj tepla.
Dôvodom rekonštrukcie zdroja tepla je výrazné zníženie prevádzkových nákladov na
zabezpečenie tepla pre objekt a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie pri zabezpečení
tepla pre objekt znížením produkcie emisií a spotreby primárnej energie.

5.

POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU

Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom z plynovej kotolne umiestnenej v samostatnej
miestnosti na prízemí objektu. Zdroj tepla na vykurovanie pozostáva zo sústavy 2 plynových kotlov
BUDERUS LOGANO PLUS KB 372 s výkonom po 300 kW, s účinnosťou spaľovania plynu
(Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C) 97 %. Príprava teplej vody (TV) je zabezpečená nepriamo
ohrevným zásobníkovým ohrievačom vody pomocou vykurovacej vody.
Vykurovacia sústava objektu je teplovodná s reálnym maximálnym prevádzkovým teplotným
spádom 55/40°C. Expanzia vykurovacej vody je riešená expanznou nádobou. Cirkulácia vykurovacej
vody je zabezpečená čerpadlom umiestneným v blízkosti rozdeľovača ÚK.
Rozvodná sústava TV pozostáva z prívodného a cirkulačného potrubia a je riešená s nútenou
cirkuláciou chladnúcej vody.

6.

VÝKONOVÉ PARAMETRE STAVBY

VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE: (po zateplení)

Na základe posúdenia skladby obvodových konštrukcií podľa STN 73 0540-1 až 4 sa vypočítal
potrebný tepelný príkon na ÚK:
POŽADOVANÝ VÝPOČTOVÝ TEPENÝ VÝKON:
Qmax =
POŽADOVANÁ TEPLOTA INTERIÉRU OBJETU (PRIEMERNÁ):
ti=
VÝPOČTOVÁ NAJNIŽŠIA TEPLOTA EXTERIÉRU:
te =
PRIEMERNÁ TEPLOTA EXTERIÉRU VO VYKUROVACOM OBDOBÍ: te,pr =
DĹŽKA VYKUROVACIEHO OBDOBIA:
d=
PRIEMERNÝ POČET DENNOSTUPŇOV:
D=
OPRAVNÝ SÚČINITEĽ NA NESÚČASNOSŤ TEPEL. STRATY INFILTRÁCIOU: E =

210,9
+20
-11,0
+4,2
207
2798
0,8

kW
o
C
o
C
o
C
dní
d°

ROČNÁ SPOTREBA TEPLA NA ÚK:
Qr,max, ÚK = 24.E.Qmax.d.(ti - te,pr )/ (ti - te)
Qr,max, ÚK = 24.0,8. 210,9 . 207 . (20-4,2)/(20+11)
Qr,max, ÚK = 427 170 kWh
ROČNÁ SPOTREBA TEPLA NA PRÍPRAVU TV:

Na základe priemernej ročnej spotreby plynu za roky 2018-2019 na hodnote 610 294 kWh a účinnosti
zdroja tepla na vykurovanie na úrovni 97 % je ročná produkcia tepla z jestvujúceho zdroja 591 985
kWh.
Ročnú spotrebu tepla na ohrev vody uvažujeme ako rozdiel celkovej produkcie tepla zo zdroja mínus
výpočtová spotreba tepla na ÚK:
Qr,max, TV = 591 985 – 427 170
Qr,max, TV = 164 815 kWh

URČENIE VÝKONU ZDROJA TEPLA:
Požiadavka na výkon zdroja tepla pre vykurovanie na základe posúdenia skladby obvodových
konštrukcií podľa STN 73 0540-1 až 4 je: QÚK = 210,9 kW
Pri vykurovaní tepelnými čerpadlami je potrebné počítať s prerušovanou prevádzkou
(odstavenie tepelného čerpadla v čase výkonovej špičky), preto je nevyhnutné zvýšiť požiadavku na
výkon tepelného čerpadla pre vykurovanie o 17% na hodnotu QÚK = 247,0 kW
Požiadavka na výkon zdroja tepla pre ohrev vody, pri ročnej spotrebe tepla na ohrev vody 164 815
kWh a akumulačnom objeme ohrievača 2 x 500 l je: QTV = 60 kW
Podľa STN EN 12828 má byť zdroj tepla schopný pokryť nasledovné prevádzkové špičky:
Qmax-1 = 0,9*QÚK + 0,9*QVZT + 1*QTV = 0,9*247 + 0,9*00 + 1,0*60,0 = 282,3 kW
Qmax-2 = 1,0*QÚK + 1,0*QVZT = 1,0*247 + 1,0*00 = 247,0 kW
Navrhnutý výkon tepelného čerpadla = 5 x 60 kW = 300 kW.
Vykrytie špičkového výkonu nad 300 kW bude riešené jedným z pôvodných plynových kotlov, ktoré
zostávajú v kotolni inštalované na vykrytie výkonových špičiek a vytvorenie zálohy pri prípadnej
poruche tepelného čerpadla. Požiadavka na vykrytie výkonu nad hodnotu 300 kW bude výnimočná ide o niekoľko hodín prevádzky ročne a nie je vhodné tento výkon vykrývať tepelným čerpadlom.

REKAPITULÁCIA:
DUNAJSKÁ STREDA ZÁKLADNÁ
ŠKOLA
INŠTALOVANÝ TEPELNÝ PRÍKON
ZARIADENIA
KAPACITA VÝROBY ENERGIE
Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
INŠTALOVANÝ TEPELNÝ VÝKON
MNOŽSTVO TEPELNEJ ENERGIE
VYROBENEJ V ZARIADENÍ OZE
SPOTREBA ENERGIE
(PÔVODNÝ STAV = PRIEMER 2018-2019)

7.

PÔVODNÝ STAV
PLYN:

0,6180 MW

NOVÝ STAV
ELEKTRINA:

0,0686 MW

0,0000 MW

0,2961 MW

0,3010 MW

0,2961 MW

0,0000 MWh

591,985 MWh

PLYN: 610,294 MWh

ELEKTRINA: 179,389 MWh

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Tepelné čerpadlá s tepelným výkonom po 59,22 kW a elektrickým príkonom do 13,72 kW
v celkovom počte 5 ks budú umiestnené v jestvujúcej kotolni spolu s príslušným technologickým
zariadením. Z hĺbkových vrtov o celkovej dĺžke 6000 m (pravdepodobne 60 vrtov) bude podzemným
potrubným vedením v nezámrznej hĺbke privádzaná primárna voda do príslušnej hlavnej šachty
s rozdeľovačom (pre 12 vrtov jedna šachta). V hlavnej šachte, ktorú tvorí kompaktný plastový
výrobok s rozdeľovačom, zberačom, vyvažovacími ventilmi (napríklad GRATEC GT-1225-HU)
budú potrubia k jednotlivým vrtom zlúčené do centrálneho rozvodu, pozostávajúceho z prívodného
a vratného potrubia (DN90 až D125 PE 100 RC). Centrálnym rozvodom bude primárna voda z vrtov
a šácht privedená podzemným vedením do kotolne k tepelnému čerpadlu.
Tepelné čerpadlo získava tepelnú energiu odobranú primárnou vodou z horninového masívu
a za pomoci kompresora, expanzného ventilu, sústavy tepelných výmenníkov a kondenzátora dokáže
odovzdávať toto teplo do vykurovacej sústavy pri vyššej teplotnej úrovni, ako bolo odobrané
z horninového masívu. Výkon tepelného čerpadla musí byť zladený s možnosťami čerpania tepla
z podzemia a v žiadnom prípade nesmie prevyšovať tepelnú kapacitu hĺbkových vrtov.
Tepelné čerpadlo (5 ks) bude dodávať vykurovaciu vodu do akumulačnej nádoby s objemom V
= 5000 l, ktorá umožní preklenúť obdobie počas elektrickej odberovej špičky v trvaní maximálne 4 x
1 hodina denne, kedy nebude dodávaná elektrická energia na vykurovanie a umožní reguláciu výkonu
vykurovacej sústavy pri konštantnom tepelnom výkone tepelného čerpadla, pričom výrazne predĺži
intervaly spínania chodu a odstávky tepelného čerpadla, čo je podmienka dlhodobej bezporuchovej
prevádzky zariadenia. Z akumulačných nádob bude odoberaná vykurovacia voda pre jestvujúcu
vykurovaciu sústavu, do ktorej sa počas rekonštrukcie zdroja tepla nebude zasahovať.

Vykurovacia voda bude dohrievaná počas výkonových špičiek pomocou jestvujúceho
plynového kotla. Jeden z dvoch jestvujúcich kaskádovo radených plynových kotlov bude slúžiť
zároveň ako havarijný záskok za tepelné čerpadlo. Zaústenie rozvodu vykurovacej vody z plynových
kotlov bude riešené do akumulačnej nádoby podľa technologickej schémy.
Príprava teplej vody bude zabezpečená vykurovacou vodou v dvoch zásobníkových ohrievačoch
s objemom po 500 l a minimálnou ohrevnou plochou po 6,4 m2 (napríklad OKC 500 NTR/HP).
Všetky zariadenia v ktorých dochádza k ohrevu pracovnej látky budú chránené
zabezpečovacími zariadeniami proti nadmernému zvýšeniu tlaku v sústave. Expanzná nádoba bude
nahradená predpísaným expanzomatom. Schéma zapojenia strojovne ÚK je obsahom výkresovej
prílohy.

8.

TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENÍ ZDROJA TEPLA

Pri navrhovaní technologického zariadenia sa vychádzalo z požiadaviek na nové technologické
zariadenia zodpovedajúce súčasným trendom vo výrobe a distribúcii tepla, z tepelnej bilancie
vykonanej na základe meraní skutočných spotrieb tepla na vykurovanie a požiadavky na rýchlu
realizáciu akcie.
Pri návrhu technologických zariadení a rozvodov v kotolni – strojovni tepelného čerpadla sa
vychádzalo z podkladov:
- o parametroch vykurovacej vody a to :
Maximálny pretlak:
Maximálna teplota:
Maximálny prevádzkový teplotný spád:

0,3 Mpa
60 °C
55 / 40 °C

- o parametroch primárnej vody na odoberanie tepla z horninového masívu a to:
Maximálny pretlak ( v rozvodnej sústave)
0,3 Mpa
Maximálna teplota:
25 °C
Prevádzkový teplotný spád:
5 / 1 °C
Zloženie:
pitná voda obohatená netoxickou nemrznúcou
kvapalinou s koncentráciou pre teplotu tuhnutia -15°C
8a) TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo typ zem - voda NIBE F1345 sa skladá z dvoch jednotiek tepelného
čerpadla a riadiacej jednotky s displejom. Inteligentný riadiaci systém monitoruje aktuálne požiadavky
energie, ohrev teplej vody či bazéna a zapína sa podľa potreby. V prípade, že tepelné čerpadlo nie je
schopné pokryť svojím výkonom potrebu energie, potom riadiaci systém zopne aj doplnkový zdroj.
Tepelné čerpadlo má vstavané obehové čerpadlá a súčasťou je aj obehové čerpadlo primárneho
okruhu (u 40 - 60 kW typu je primárne obehové čerpadlo externé, ale je súčasťou dodávky). Energia z
primárneho okruhu je prostredníctvom ekologicky nezávadnej nemrznúcej zmesi odovzdávaná vo
výparníku tepelného čerpadla chladivu, to sa ohreje a po stlačení kompresorom sa ďalej zvýši jeho
teplota, takto získanú energiu odovzdáva v kondenzátu vykurovacej vode.
PARAMETRE:
Elektrický príkon EN14511:
Vykurovací tepelný výkon EN 14511:
Vykurovací faktor (COP) pri B2/W35:
Maximálna výstupná teplota:
Chladivo typu R 407C
Hmotnosť:
Rozmery:
Počet inštalovaných kusov:

13,72 kW = 0,01372 MW
59,22 kW = 0,05922 MW
4,32
65°C
2 x 1,7 kg
346 kg
1800 x 600 x 620 mm
5 ks

8b) HĹBKOVÉ VRTY
Geotermálne vrty pre tepelné čerpadlo vrátane technológie zlúčenia rozvodov a hydraulického
vyvážení je navrhnuté ako nízkopotencionálny zdroj energie pre tepelná čerpadla systému ZEMVODA za účelom vykurovania.
Z hĺbkových geotermálnych vrtov o celkovej dĺžke 6000 m (pravdepodobne 36 vrtov po 100 m)
bude podzemným potrubným vedením v nezámrznej hĺbke privádzaná primárna voda do hlavnej
šachty s rozdeľovačom. ( 12 vrtov na jednu šachtu) V hlavnej šachte, ktorú tvorí kompaktný plastový
výrobok s rozdeľovačom, zberačom, vyvažovacími ventilmi (napríklad GRATEC GT-1225-HU) budú
potrubia od jednotlivých vrtov zlúčené do centrálneho rozvodu, pozostávajúceho z prívodného

a vratného potrubia (DN90 PE 100 RC). Centrálnym rozvodom bude primárna voda z vrtov privedená
podzemným vedením do kotolne k tepelnému čerpadlu.
Geotermálne vrty budú riešené podľa nasledovného technologického postupu:
- Sonda dĺžky 100 m
- Dimenzia potrubí – výstroj vrtu: 4 x Ø 32 x 3,0 mm
- Použitý materiál v celej dĺžke geotermálnej sondy je certifikovaný materiál PE 100 RC (Poly
Ethylene Resistance to Crack) SDR 11 PN16 a vratné U koleno s tlakovou odolnosťou až PN20.
Vratné U koleno na dne vrtu bude ďalej opatrené bezpečnostnou separačnou jímkou proti zaneseniu
vrtu mechanickými nečistotami.
- Na päte sondy bude uchytené kovové liatinové závažie o hmotnosti 12,5 kg pre ľahké zapustenie
sondy
- Geotermálna sonda je vybavená dĺžkovou signatúrou pre možnosť kontroly skutočnej vystrojenej
hĺbky vrtu.
- Geotermálna sonda je vybavená signatúrou smeru prúdenia pre zamedzenie rizika skratovania
okruhu pri napojovaní
- S vystrojením vrtu bude zapustené aj piate injektážne PE potrubia, ktorým bude každý vrt po
zavedení vystrojenia tlakovo injektovaný a vyplnený zdola nahor injektážnou zmesou so zaručenými
parametrami tepelnej vodivosti min. 2,0 W/mK, zabezpečujúcou účinný prestup tepla medzi sondami
a okolitou horninou (napr. materiál Calidutherm EKO). Injektáž vrtu zároveň zaistí zamedzenie
prepojenia jednotlivých zvodnelých vrstiev vo vrte.
Použitá zmes musí byť šetrná k životnému prostrediu, bez škodlivín, neohrozujúca spodnú vodu a v
súlade s VDI 4640 list 2
Predpísané parametre injektážnej zmesi:
- Tepelná vodivosť min. 2,0 W/mK
- Vysoká odolnosť proti striedajúcemu zaťaženiu zamŕzanie/rozmŕzanie
- Zmes bude dodávaná na stavbu ako suchá, vrecovaná a pred injektážou bude pripravená miešaním
s vodou v pomere 1.030 kg Calidutherm EKO / 620 litrov vody
Záhlavie vrtov bude následne ochránené pomocou KG potrubia až do okamihu odkopania záhlavia
vrtov na úroveň horizontálnych trás napojení vrtov.
- Každý vystrojený vrt pre tepelné čerpadlá s duplexnou výstrojou bude v hornej časti napojený
pomocou 4ks 90° elektrokolien a následne pomocou dvoch nohavicových redukcií 2 x Ø 32 mm – 1 x
Ø 40 mm) na horizontálny rozvod k hlavnej zbernej šachte.
Pri realizácii horizontálnych rozvodov je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny výrobcu (spoje
elektrozvarmi, minimálne polomery oblúkov, uloženie potrubia vo výkope,...)
Celý primárny okruh bude naplnený nemrznúcou kvapalinou na báze monoethylenglykolu. Navrhnutá
kvapalina bude zmiešaná s vodou v pomere riedenia odpovedajúceho nezámrznej teplote min. -15°C.
Pre plnenie a miešanie zmesi je nutné zaistiť vodu o nasledujúcich parametroch:
pH 6,5 – 8,5
vodivosť max. 350 – 450 µs/cm
tvrdosť 5 – 7 ° dH
Požaduje sa, že voda bude bez baktérií prípadne ošetrená biocitom.
V rámci realizácie a odovzdania primárneho okruhu tepelných čerpadiel musia prebiehať tlakové
a prietokové skúšky zdokumentované v listinnej podobe.

8c ) ČERPADLÁ
Nútený obeh médií v systéme budú zabezpečovať čerpadlá :

- Primárny rozvod sústavou geotermálnych vrtov: čerpadlo je súčasťou dodávky tepelného čerpadla,

Pre každé tepelné čerpadlo bude použité vlastné
cirkulačné čerpadlo, požadované parametre: H =
5,5 m, M = 12,9 m3/h

kotlová zostava má vlastné jestvujúce čerpadlo,
požadované parametre: H = 4,5 m, M = 22,0 m3/h

- Kotlový okruh ÚK :

Budú použité jestvujúce čerpadlové zostavy pre
jednotlivé vetvy ÚK

- Objektový rozvod ÚK :

8d ) DOPLŇOVANIE
Voda pre sekundárny vykurovací systém musí zodpovedať STN 75 7214. Voda bude upravená
pri napúšťaní.
Doplňovanie upravenej vody do vykurovacej sústavy bude realizované ručne –
obslužným personálom, pričom je nutné udržiavať vyššiu, ako minimálnu hodnotu tlaku vo
vykurovacej sústave 0,15 MPa a pri doplňovaní neprekračovať vyššiu hodnotu, ako 0,25 MPa.
Požiadavky na nemrznúcu zmes v primárnom okruhu sústavy tepelných čerpadiel sú opísané
v článku 8b).
8e ) ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA
Pôvodná vykurovacia sústava je chránená proti pretlaku expanznou nádobou. Vzhľadom ku
skutočnosti, že vzrastie objem sekundárnej vykurovacej sústavy navrhujeme doplniť sústavu
o ekpanzomat: EXP sek. Všetky plynové kotly sú opatrené vlastnými poistnými ventilmi. Poistnými
ventilmi bude opatrené aj každé tepelné čerpadlo na sekundárnej strane a spoločným ventilom na
primárnej strane. Pozor, pre primárnu stranu tepelného čerpadla je zdrojom tepla sústava
geotermálnych vrtov, preto je potrebné rešpektovať umiestnenie poistného ventilu podľa platných
noriem pri zdroji - ohrievači pracovného média. Poistným ventilom a expanzomatom bude chránený aj
zásobníkový ohrievač vody.
PV-ÚK-3

POISTNÝ VENTIL – ÚK 3

PV-ÚK-4

POISTNÝ VENTIL – ÚK 4

PV-ÚK-5, POISTNÝ VENTIL – ÚK 5
ÚK-6
ÚK-6
PV-TV
POISTNÝ VENTIL – TV
EXP-ÚK sek
EXP-ÚK prim
EXP-TV

EXPANZOMAT PRE
vykurovaciu sústavu
EXPANZOMAT PRE
sústavu geoterm. vrtov
EXPANZOMAT PRE teplú
vodu

Flamco, Prescor S600, 6/4“ – 2“, Potv. =
3,0 bar
Flamco, Prescor S600, 6/4“ – 2“, Potv. =
3,0 bar
Flamco, Prescor A 100, 1/2"-1/2“, Potv. =
3,0 bar
Flamco, Prescor A100, 1/2"-1/2“, Potv. =
6,0 bar
Flamco: Flexcon M 500, objem: 500 l
Flamco: Flexcon M 1000, objem: 1000 l
Flamco: Airfix A 50, objem : 50 l

Ochrana expanzomatu –
sekundárna strana
Ochrana geotermálnej sústavy
– primár.strana - vrty
Ochrana tepelného čerpadla –
pripojenia sekundárna strana
Ochrana zásobníkového
ohrievača teplej vody
Ochrana sekundárnej sústavy
ÚK – zväčšenie objemu
Ochrana primárnej sústavy
geotermálnych vrtov
Ochrana ohrievača teplej vody
– zabránenie odpúšťaniu vody
cez poistný ventil

1. Zatriedenie tlakových zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z.
398/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2014)
I. časť rozdelenie technických zariadení tlakových:
B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sú:
f) bezpečnostné príslušenstvo:
1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku:
f) bezpečnostné príslušenstvo:
1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku:

(posledná zmena:

POISTNÝ VENTIL ÚK-3, ÚK-4 – ochrana primárneho okruhu, ochrana expanzomatu :
Prescor S600, 6/4“ – 2“, PN-6, Potv. = 0,3 MPa, max. prevádzková teplota: 60 °C

2 kusy

POISTNÝ VENTIL ÚK-5, ÚK-6 – ochrana tepelného čerpadla – výstupy na sekundárnej strane ÚK :
Prescor 100 ½“ – ½“,
PN-6, Potv. = 0,3 MPa, max. prevádzková teplota: 60 °C
10 kusov
POISTNÝ VENTIL TV – ochrana zásobníkového ohrievača TV :
Prescor A 100 ½“ – ½“, PN-6, Potv. = 0,6 MPa, max. prevádzková teplota: 60 °C

2 kusy

POŽIADAVKY:
I B f2 technické zariadenia tlakové – skupiny B/f 2
UVEDENIE DO PREVÁDZKY:
prvá úradná skúška – SPOLU S TECHNICKÝM ZARIADENÍM
TLAKOVÝM NA KTOROM JE NAMONTOVANÉ
PREVÁDZKA:
opakované úradné skúšky – SPOLU S TECHNICKÝM ZARIADENÍM
TLAKOVÝM NA KTOROM JE NAMONTOVANÉ
skúška po opravách – REVÍZNY TECHNIK
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY:
prvá vonkajšia prehliadka – SPOLU S TECHNICKÝM ZARIADENÍM
TLAKOVÝM NA KTOROM JE NAMONTOVANÉ
opakovaná vonkajšia prehliadka - SPOLU S TECHNICKÝM
ZARIADENÍM TLAKOVÝM NA KTOROM JE NAMONTOVANÉ
vnútorná prehliadka – NEPOŽADUJE SA
tlaková skúška - NEPOŽADUJE SA.

C. Technické zariadenie tlakové – skupiny C sú:
EXPANZOMAT ÚK prim:
objem tlak. nádoby:
max. prevádzkový tlak:
bezpečnostný súčin:
maximálna teplota:
EXPANZOMAT ÚK sek:
objem tlak. nádoby:
max. prevádzkový tlak:
bezpečnostný súčin:
maximálna teplota:
EXPANZOMAT TV sek:
objem tlak. nádoby:
max. prevádzkový tlak:
bezpečnostný súčin:
maximálna teplota:

1000,0 l
0,3 MPa
300,0
25°C (menej ako bod varu)
500,0 l
0,3 MPa
150,0
60°C (menej ako bod varu)
50,0 l
0,6 MPa
30,0
60°C (menej ako bod varu)

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z sa za VTZ TZ nepovažujú nádoby a výmenníky tepla, ktorých jedinou
pracovnou látkou je voda s teplotou max. 99,9 C

Komentár:
Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 4 Rozdelenie technických zariadení:
(1) Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti (ďalej
len „technické zariadenie“), sa zaraďujú podľa ohrozenia do skupiny s
A, vysokou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina A“)
B, vyššou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina B“)alebo
C, nižšou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina C“)
Rozdelenie technických zariadení zaradených podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č.1.
(2) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Výpočty zabezpečovacích zariadení v zmysle platných noriem sú súčasťou prílohy č. 1-5:
PRÍLOHA 1) VÝPOČET POISTNÉHO VENTILU: ÚK-3 a ÚK-4
Poistné ventily na primárnom okruhu tepelného čerpadla a pri expanzomate sekundárneho okruhu ÚK

PRÍLOHA 2) VÝPOČET POISTNÉHO VENTILU: ÚK-5 a ÚK-6
Poistné ventily na sekundárnych výstupoch z tepelného čerpadla

PRÍLOHA 3) VÝPOČET POISTNÉHO VENTILU: TV
Poistný ventil pri ohrievači vody

PRÍLOHA 4) VÝPOČET EXPANZNEJ NÁDOBY: ÚK-sek
Expanzomat sekundárnej strany vykurovacej sústavy

PRÍLOHA 5) VÝPOČET EXPANZNEJ NÁDOBY: ÚK-prim
Expanzomat primárnej strany tepelného čerpadla – geotermálna sústava

8f ) ROZVODY
Potrubné rozvody pre sekundárnu vykurovaciu vodu budú vedené len v priestore kotolne
a strojovne tepelného čerpadla. Pre montáž potrubia sú navrhnuté oceľové rúry závitové bezšvové
a hladké bezšvové, mat. 11 353.1, spájané zváraním. Spájanie potrubia a armatúr je závitovými spojmi
a prírubovými spojmi. Upevnenie potrubia pomocou dvojdielnych objímok, závesoch pripevnených o
stropnú konštrukciu, klzných uložení s koeficientom trenia 0,18. K vyrovnaniu tepelnej dilatácie sa
využívajú zmeny smeru potrubnej trasy. Horizontálne rozvody budú vedené pod stropom v 3 %
spáde. Na najvyšších miestach bude potrubie opatrené automatickými odvzdušňovacími ventilmi
s nádržkami a na najnižších miestach odvodňovacími ventilmi.
Nové potrubné rozvody ÚK budú ošetrené dvojnásobným ochranným náterom a rozvody
budú tepelne zaizolované izoláciou typu Tubolit DG hrúbky 20 mm.
Potrubné rozvody primárnej sústavy od geotermálnych vrtov budú zhotovené z plastových rúr PE 100
RC (Poly Ethylene Resistance to Crack) SDR 11 PN16 a uložené vo výkope, minimálne v nezámrznej
hĺbke, pričom uvažujeme hĺbku dna výkopu na úrovni – 1,5 m. Uložené potrubia budú zvarené podľa
technologického predpisu výrobcu. Zvarené rozvody budú napustené studenou vodou z vodárenskej
sústavy a podrobia sa tlakovej skúške pri tlaku 0,4 MPa. Vodou napustené potrubia sa zasypú
ochrannou vrstvou piesku a následne vrstvou triedenej zeminy z výkopu do úrovne pôvodného terénu.
Úseky potrubí rozvodov studničnej vody vedených v interiéri strojovne budú izolované tepelnou
izoláciou s parozábranou zabraňujúcou kondenzáciu vodných pár na chladnom povrchu potrubí.

8g ) AKUMULÁCIA ÚK
Akumulácia ÚK bude zabezpečená v stojatom akumulačnom zásobníku s objemom 5000 l
s konštrukčným tlakom min. P = 4 bar. Akumulačný zásobník ÚK umožní preklenúť obdobie počas
elektrickej odberovej špičky v trvaní maximálne 4 x 1 hodinu denne, kedy nebude dodávaná elektrická
energia na vykurovanie a umožní reguláciu výkonu vykurovacej sústavy pri konštantnom tepelnom
výkone tepelného čerpadla, pričom výrazne predĺži intervaly spínania chodu a odstávky tepelného
čerpadla, čo je podmienka dlhodobej bezporuchovej prevádzky zariadenia.
8h ) MERANIE SPOTREBY ENERGIÍ
Objekt má vlastné meranie spotreby elektrickej energie, avšak aby sa vytvorili podmienky pre
analyzovanie hospodárnosti zariadenia odporúčame zriadiť samostatné meranie spotreby elektrickej
energie pre zariadenia kotolne - strojovne tepelného čerpadla. Návrh merania nie je predmetom tohto
projektu.

9.

STAVEBNÉ ÚPRAVY

Rekonštrukcia ktolne-strojovne tepelného čerpadla si vyžiada nasledovné stavebné úpravy:
9a)
Zemné práce súvisiace s realizáciou potrubných prepojení medzi studňami a strojovňou
Z realizácie rozvodu studničnej vody vyplývajú zemné práce pozostávajúce z vyhĺbenia výkopu
hlbokého 1,2 – 1,5m pre uloženie potrubí. Pred zahájením zemných prác sa odoberie ornica v hr. 20
cm na ploche cca 540 m2. Prevedie sa výkop pre bezkanálové vedenie potrubia s rozmerom 0,9 x 1,5
m v celkovej dĺžke cca 550 m. Potrubie pre bezkanálové vedenie rozvodu bude uložené do pieskového
lôžka s pieskovým obsypom a dosypaním zeminy z výkopu do úrovne pôvodného terénu. Humózna
zemina bude použitá na poslednú vrstvu zásypu a konečnú úpravu terénu, prebytočná zemina z výkopu
bude odvezená a odborne uložená na najbližšiu riadenú skládku vzdialenú do 5 km.
Výkopové práce musia byť v súlade s STN 73 3050 – Zemné práce a SBÚ č.374/90 Zb.
O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
9b)
Prestupy rozvodu primárnej vody cez obvodovú konštrukciu objektu
Prestupy rozvodu primárnej vody cez obvodovú konštrukciu (2 x D90) budú ošetrené tesniacimi
vložkami PS Standard (tlaková odolnosť 3,0 bar) pre zabránenie priesaku podzemnej vody do
strojovne. Otvory pre prestup potrubí cez murivo budú zrealizované jadrovými vrtmi D150 mm.

10.

MONTÁŽ

PRI PRÍPRAVE INŠTALÁCIE A PRI MONTÁŽI TEPELNÉHO ČERPADLA JE NUTNÉ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY NORIEM:

-STN/ČSN EN 378-1:2001 čl. 4.3.1
-STN/ČSN 06 0830

TEPELNÉ ČERPADLO JE URČENÉ NA PREVÁDZKU V PROSTREDÍ NORMÁLNOM PODĽA STN/ČSN 33 2000-3

Montáž technológie pozostáva z nasledujúcich činností, ktorých postupnosť je vhodné dodržať:
- Realizácia sústavy geotermálnych vrtov s výstrojou
- Realizácia primárnej rozvodnej sústavy medzi strojovňou ÚK a geotermálnymi vrtmi vrátane
tlakových a prietokových skúšok.
- Osadenie akumulačného zásobníka ÚK (najrozmernejšie zariadenie technológie)
- Umiestnenie a montáž tepelného čerpadla (5 ks)
- Vytvorenie potrubných prepojení medzi hlavnými technologickými zariadeniami (tepelné
čerpadlo, zásobník, rozdeľovače, zberače, pripojenie primárneho rozvodu)
- Osadenie zásobníkového ohrievača teplej vody s príslušnými prepojeniami
- Osadenie všetkých armatúr a technologických zariadení v trase nových rozvodov

- Osadenie všetkých zabezpečovacích zariadení na ochranu zariadení pred zvýšením tlaku
(poistné ventily, expanzné nádoby)
- Montáž všetkých odvzdušňovacích a vypúšťacích armatúr
- Osadenie snímačov teploty a tlaku podľa výkresovej prílohy.
- Vykonať preplach sekundárnej vykurovacej sústavy pri ktorom treba klásť zvýšenú opatrnosť,
aby sa prípadné nečistoty z potrubí neusadili v technologických zariadeniach, vyčistiť všetky
filtre.
- Vykonať tlakovú skúšku sekundárnej vykurovacej sústavy.
- Všetky nové rozvody sekundárnej vykurovacej sústavy ošetriť dvojnásobným ochranným
náterom a tepelnou izoláciou.
- Dodávka a montáž a nastavenie zariadení MaR a ELI – podrobnejší opis v časti PD ELI
a v technickej dokumentácii tepelného čerpadla
- Naplnenie vloženého primárneho okruhu nemrznúcou zmesou na koncentráciu zodpovedajúcu
bodu mrznutia na úrovni -15°C
- Nastavenie všetkých regulačných prvkov vo vykurovacej sústave
- Nastavenie výkonu čerpadiel v čerpacích studniach na hodnoty prietoku.
- Uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky.

10.

PODMIENKY PRE MONTÁŽ A ODOVZDANIE / PREBERANIE

V zmysle STN EN 14336/2005 je potrebné dodržať podmienky na montáž a odovzdanie /
preberanie vykurovacej sústavy:
čl.4) Montáž
Počas montážnych prác musia byť zabezpečené v zmysle STN EN 14336/2005:
4.1 Koordinačné práce
4.2 Kontrola špecifikácie materiálu
4.3 Manipulácia so zariadením
4.4 Skladovanie
4.5 Inštalácia vykurovacieho zariadenia
čl.5) Kontrola pred odovzdaním a preberaním
Pred uvedením systému do chodu je potrebné preveriť:
-Stav systému podľa čl. 5.2,
vykonať:
-Skúšku vodotesnosti podľa čl. 5.3
-Tlakovú skúšku podľa čl. 5.4
-Prepláchnutie a čistenie systému podľa čl. 5.5
-Napustenie a odvzdušnenie systému podľa čl. 5.6
-Opatrenia proti mrazu podľa čl. 5.7
-Prevádzkovú kontrolu podľa čl. 5.8,
skompletizovať:
-Zoznamy montážnych porúch podľa čl. 5.9
čl.6) Uvedenie systému do chodu
Musí sa potvrdiť, že:
- vykurovací systém zabezpečí požadované teplo
- čerpadlá sú schopné prevádzky
- všetky zariadenia systému sú schopné zabezpečiť prenos tepla

čl.7) Vyváženie/vyregulovanie prietokov vody
Sekundárnu vykurovaciu sústavu objektu odporúčame hydraulicky vyregulovať, táto dokumentácia
nerieši vnútornú vykurovaciu sústavu objektu.
Primárna sústava geotermálnych vrtov musí byť vyregulovaná podľa pokynov realizátora vrtov.
čl.8) Nastavenie riadiacich prvkov
Všetky regulačné prvky sa musia nastaviť podľa návodov od výrobcov a projektovej dokumentácie
čl.9) Dokumentácia skutkového stavu
Dokumentácia musí obsahovať:
- návod na prevádzku údržbu a používanie
- regulačné a elektrické schémy vrátane elektrických rozvodov. Tie musia byť v súlade s normami
EN 61082-1 a EN 61 082-3
- záznamy o tlakovej skúške a skúške funkčnosti
- záznamy o vplyve na životné prostredie, ( splnenie imisných a emisných limitov spaľovania )
- správu o hydraulickom vyvážení / vyregulovaní

11.

PREVÁDZKA

Nová technológia kotolne – strojovne tepelného čerpadla je navrhnutá na plne automatickú
prevádzku s ohľadom na čo najvyššiu hospodárnosť a čo najnižšiu pravdepodobnosť vzniku porúch
a havarijných stavov:
Tepelné čerpadlo (sústava 5 ks) bude dodávať vykurovaciu vodu do akumulačnej nádoby ÚK
s objemom V = 5000 l. Z akumulačnej nádoby bude odoberaná vykurovacia voda pre existujúcu
vykurovaciu sústavu objektu, do ktorej nebude zasahované. V prípade požiadavky na zvýšený tepelný
výkon zdroja tepla zabezpečí riadiaci systém tepelného čerpadla zaradenie záložného plynového kotla
do prevádzky. Plynové kotly dodajú vykurovaciu vodu rovnako do akumulačného zásobníka.

Príprava teplej vody bude zabezpečená vykurovacou vodou v dvojici zásobníkových ohrievačov
s objemom 500 l a minimálnou ohrevnou plochou 6,4 m2 (napríklad OKC 500 NTR/HP).
Všetky zariadenia v ktorých dochádza k ohrevu pracovnej látky budú chránené zabezpečovacími
zariadeniami proti nadmernému zvýšeniu tlaku v sústave.
Technologická schéma zapojenia strojovne ÚK je obsahom výkresovej prílohy.
Dohľad nad spotrebou tepla v objekte a jej reguláciu zabezpečí inteligentný systém manažmentu
budovy: LOXONE

12.

REGULÁCIA

Reguláciu zabezpečí riadiaci systém, ktorý je súčasťou dodávky tepelného čerpadla. Systém
umožňuje:
prevádzku tepelného čerpadla, kontrolu nad prevádzkovými parametrami, ochranu čerpadla
pred poškodením
kaskádové radenie kompresorov tepelného čerpadla podľa aktuálnych požiadaviek na jeho
tepelný výkon a optimalizáciu prevádzky
kaskádové radenie viacerých tepelných čerpadiel podľa aktuálnych požiadaviek na ich celkový
tepelný výkon a optimalizáciu prevádzky
-

ekvitermickú reguláciu (8 zmiešavacích okruhov)
riadenie okruhu ohrevu vody
riadenie okruhu bazénovej vody

-

riadenie vetrania jednotkami FLM, ERS
riadenie aktívneho chladenia systémom HPAC
komunikáciu a spoluprácu s fotovoltickým systémom EME
vzdialený dohľad a ovládanie cez (NIBE Uplink), systém BMS (MODBUS 40, NIBE API)
LOXONE – Inteligentné riadenie objektu

Aby sa dosiahli maximálne úspory , je nutné aplikovať systém , ktorý ovláda celý objekt,
sleduje a reguluje samostatne každý priestor, každé vykurovacie teleso. Každá kancelária, chodba
alebo spoločný priestor budú vybavené snímačmi teploty. Každé okno bude ovládané inteligentnou
kľučkou, ktorá rozpozná pozíciu : vetranie, otvorené , zatvorené. Každé dvere budú vybavené
senzorom, ktorý rozozná polohu: otvorené, zavreté. Kombináciou týchto inteligentných komponentov
bude presne riadená spotreba jednotlivých miestností. Riadiaci systém rospozná, kedy sa ľudia
nachádzajú priestoroch, nakoľko LOXONE je prepojené s alarmom. Tlačidlo na dobrú noc uspí celý
objekt pred odchodom, vypne alebo zníži intenzitu vykurovania. V tradičnom poňatí býva jeden
termostat pre niekoľko miestností. Pre individuálne nastavenie slúžia termostatické hlavice.
V inteligentnom objekte možno zmeniť komfortnú teplotu každej miestnosti pre rôzne časy pomocou
aplikácie alebo cez webový prehliadač. Objekt sa ľahko prispôsobí rôznym situáciám vďaka
prednastaveným režimom. Často využívané sú napríklad: deň, noc, dovolenka, choroba, ochrana pred
zamrznutím, atď. Nemusí sa teda meniť celý program, stačí len prepnúť na iný režim a požadované
nastavenia sú okamžite aktívne jednotlivo podľa miestností.
Princíp fungovania:
LOXONE Mini Server vyhodnocuje teplotu naraz vo všetkých priestoroch priebežne. Ak sa
zistí , že v danom priestore je okno otvorené dlhšiu dobu, než je v parametroch povolené, upozorní
mailom kompetentnú osobu, dočasne uzavrie vykurovacie telesá s pomocou termostatických hlavíc.
S pripojením meteostanice ku LOXONE Mini serveru vie optimalizovať potrebnú teplotu vo
vykurovacích telesách podľa vonkajších vplyvov. Tým pádom teplota v priestoroch nekolíše, ale
udržuje sa stále rovnaká hodnota. Teplotu je možné ovládať aj podľa časových režimov.

13.

ZÁVER

Zariadenie bude inštalované v priestore jestvujúcej plynovej kotolne, s pôvodným účelom
využitia „Kotolňa, strojovňa ÚK“. Nie je potrebné zmeniť účel využitia miestnosti. Inštalácia
zariadenia nezasahuje do stavebných konštrukcií objektu, nezasahuje mimo priestor pôdorysného
a výškového ohraničenia jestvujúcich dokončených stavieb a neovplyvní vzhľad a využitie okolitej
krajiny. Navrhovaná inštalácia zariadenia nemá žiadny vplyv na budúce využitie územia.

Inštalácia tepelného čerpadla na získavanie geotermálnej energie pre vykurovanie objektu je
riešená nielen v záujme majiteľa, správcu objektu objektu, ktorý bude jeho inštaláciou ekonomicky
profitovať z titulu zníženia nákladov na prípravu tepla pre objekt, ale jeho inštalácia je aj
celospoločenským záujmom, keďže je v súlade so všetkými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti
ochrany životného prostredia a so záväzkami plynúcimi z klimatickej a energetickej politiky
Európskej únie.

V BRATISLAVE marec 2020

VYPRACOVAL:

Ing. Ján ŠMELÍK

