
 

 

4.2  Povzetek tehničnega poročila 
 
V predmetnem projektu obravnavamo novo gradnjo tehnoloških prostorov in hladilnic v sklopu 
predelave mesa, mleka in manipulacijskega prostora v pritličju stavbe za izobraževanje na 
območju šolskega kompleksa GRM Novo mesto na Sevnem. 

Tehnološki prostori so namenjeni izobraževalnemu procesu dijakov, hladilnice pa hlajenju in 
shranjevanju sadja in zelenjave, svežega mesa in mesnih izdelkov ter mleka in mlečnih izdelkov. 

Notranje stene in stropi tehnoloških prostorov, hlajenih delovnih prostorov in hladilnic s 
temperaturnim režimom od 0 °C do +10 °C se izdelajo s poliuretanskimi hladilniškimi paneli. 
Na prehodih med prostori se vgradijo ročna izolirana krilna ali drsna hladilniška vrata. Debelina 
krila vrat je prilagojena temperaturnemu režimu v prostorih. 

V prostorih P.1 – tehnični hodnik, P.7 – razsek mesa in P.18 hladilnica mesa se za sprejem, 
transport in skladiščenje mesa vgradi drsni tir vključno s hidravlično roko za razklad / naklad 
mesa in elektronsko tirno tehtnico. 

Za hlajenje tehnoloških prostorov in hladilnic v novogradnji se predvidita dva ločena hladilna 
sistema glede na razpored prostorov v objektu in možnost postavitve hladilne opreme v 
tehničnih prostorih. 

V hladilnem sistemu 1 so predvideni naslednji prostori: 

Prostor Temperatura (°C) Volumen (m3) 

P.7 razsek mesa +10  80,61 
P.9 predelava mesa +10 79,46 
P.14 zorenje mesa +4/+8 14,83 
P.15 razsol mesa +4/+8 15,90 
P.16 hladilnica za mesne izdelke +2/+4 15,51 
P.17 hladilnica za belo meso +2/+4 11,67 
P.18 hladilnica za sveže meso ±0/+2 30,52 
P.21 hladilnica za končne izdelke +4/+6 15,97 
P.22 hladilnica za baze in kulture +4/+6 15,97 
P.23 zorilnica za sire +8 18,39  
P.24 razsol sirov +10 18,06 
P.33 odpadki ±0/+4°C 20,28 

V hladilnem sistemu 2 so predvideni naslednji prostori: 

Prostor Temperatura (°C) Volumen (m3) 

P.58 hladilnica za krompir +6/+8  235,66 
P.59-1 hladilnica za jabolka I ±0/+4 166,11 
P.59-2 hladilnica za jabolka II ±0/+4 131,11 
P.59-3 hladilnica za jabolka III ±0/+4 131,11 
P.59-4 hladilnica za zelenjavo +4/+8 69,12 
P.59-5 hladilnica sadja ±0/+8 55,45 
P.59-6 hladilnica konzerviranih izdelkov +4/+8 55,30 
P.59-7 hladilnica jagodičevja ±0/+8 63,25 
P.59-8 hladilnica končnih izdelkov +4/+8  76,59 

V hladilnicah za jabolka P59-1 do P59-3 je predvideno skladiščenje jabolk v kontrolirani 
atmosferi z nizkim procentom kisika (ULO). Hladilnice za jabolka morajo biti plinotesne izvedbe 
s steklenimi kontrolnimi okni na drsnih vratih za kontrolo merilnih instrumentov, ki prikazujejo 
podatke o atmosferi v hladilnicah. Kontrolirana atmosfera v hladilnicah se vzdržuje z 
adsorberjem za kisik, adsorberjem za ogljikov dioksid in regulacijsko opremo za analizo plinov v 
hladilnicah. Pogoji za skladiščenje jabolk v kontrolirani atmosferi (ULO) so za uporabnike 
hladilnic življensko nevarni. Samo usposobljene osebe z dihalnimi aparati lahko  vstopajo v 
hladilnice zaradi kontrole kvalitete skladiščene robe ali nujnih popravil opreme. Tudi odpiranje 
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vrat hladilnic je nevarno in se lahko izvaja samo v času, ko ni prisotnih ostalih oseb in samo pod 
stalnim nadzorom usposobljenih oseb. 

Oba hladilna sistema 1 in 2 sta projektirana za hlajenje s sekundarnim hladilnim medijem – 
propilen glikolom, ki je nestrupena in neeksplozivna tekočina in ga je mogoče uporabljati v 
prehrambeni industriji. Hladilni medij se s hladilnim agregatom v tehničnem prostoru ohlaja na 
temperaturo -6 °C in nato prečrpava do hlajenih prostorov. Primarno hladilno sredstvo v 
agregatu je HFC s klasifikacijsko oznako R410A in je omejeno samo na tehnični prostor. 

Hladilni agregat je kompaktna enota z vgrajenimi kompresorji, uparjalnikom hladiva, toplotnim 
menjalnikom - desuperheaterjem za ogrevanje tople sanitarne vode, armaturo, regulacijsko in 
zaščitno avtomatiko. V sklopu agregata je tudi hidravlični blok s črpalkami za pretok propilen 
glikola in akumulator hladu. Na agregatu je vgrajena elektro krmilna omara z vgrajenim glavnim 
stikalom in krmilno opremo. Za odvod kondenzacijske toplote je na ravni strehi objekta vgrajen 
zračno hlajeni kondenzator s tlačno krmiljenimi aksialnimi ventilatorji in cevno povezavo s 
hladilnim agregatom v tehničnem prostoru. 
Cevni razvodi hladiva HFC so izvedeni delno iz nerjavečih jeklenih cevi in delno iz bakrenih 
cevi. Vsi fitingi, spojke, T-kosi, cevni loki, reducirke so prav tako iz bakra in so montirani po 
predpisih za tovrstne instalacije. Hladne cevi so izolirane s parozaporno zaprto celično izolacijo 
ustrezne debeline in zaščitene z Al. ali plastičnim oklepom ali na način, kateri omogoča čiščenje 
z vodo. 

V vseh hlajenih prostorih so vgrajeni eden ali več glikolnih hladilnikov zraka. Vsak hlajeni 
prostor ima svojo lastno regulacijo temperature in se lahko hladi neodvisno od obratovanja 
ostalih hlajenih prostorov. 

Odtoke kondenzata od hladilnikov zraka, ki so vgrajeni v hlajenih prostorih, je potrebno z 
nerjavečimi ali polipropilenskimi cevmi preko sifonov speljati v najbližjo obstoječo kanalizacijsko 
ali meteorno mrežo na objektu. 

Glavni cevni razvod za glikol je izveden od tehničnega prostora hladilnih naprav v pritličju 
objekta do posameznih hladilnikov zraka v hlajenih prostorih. Cevovodi so pritrjeni s cevnimi 
držali in konzolami ter položeni v pravilnih padcih zaradi odzračevanja in izpusta hlajene 
tekočine.  
Cevno omrežje je izdelano iz jeklenih nerjavečih ali bakrenih cevi ustreznih dimenzij in tlačnega 
razreda. Posamezna hladilna enota je ločena od sistema s krogelnimi ventili. 
Vsi hladni cevovodi so toplotno izolirani in v prostorih dodatno zaščiteni z Al. pločevino ali 
plastičnim oklepom. Vsi elementi, ki jih ni možno toplotno izolirati, so opremljeni z lovilnimi koriti 
za kondenzat. 

V hlajenih prostorih, kjer se zahteva prisilno vlaženje zraka (zorilnica sirov), se predvidi vgradnja 
parne vlažilne enote z ločeno ventilatorsko enoto in povezavo s parno cevjo. 

V hlajenih prostorih, kjer se zahteva prisilno razvlaževanje zraka (zorilnica mesa), se predvidi 
vgradnja električne grelne enote za vzdrževanje željene temperature. 

Osnovna regulacija hlajenih prostorov je izvedena s pomočjo regulacije hladilnega agregata, 
obtočnih črpalk, odpiranja in zapiranja prehodnih in mešalnih ventilov, delovanja vlažilnih in 
grelnih enot, kar je vključeno v elektro krmilno omaro hladilnih sistemov v tehničnih prostorih. 

Celoten sistem je povezan in kontroliran preko centralnega nadzornega sistema (CNS). 


