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3. PROJEKTNA NALOGA 

 
Splošne zahteve 

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. 

Spisek obravnavanih prostorov: 

Oddelek predelave mesa: Volumen (m3) 

P.1 HODNIK – TEHNIČNI 111,04 

P.7 RAZSEK MESA 80,61 

P.9 PREDELAVA MESA 79,46 

P.8 PRALNICA 19,97 

P.10 PREKAJEVANJE MESA 15,23 

P.11 TOPLOTNA OBDELAVA 28,11 

P.12 SUHO SKLADIŠČE 15,51 

P.13 PAKIRNICA 15,27 

P.14 ZORENJE MESA 14,83 

P.15 RAZSOL MESA 15,90 

P.16 HLADILNICA ZA MESNE IZDELKE 15,51 

P.17 HLADILNICA ZA BELO MESO 11,67 

P.18 HLADILNICA ZA SVEŽE MESO 29,70 

Oddelek predelave mleka: 
 P.19 HODNIK - TEHNIČNI 102,72 

P.20 SPREJEM MLEKA 15,75 

P.21 HLADILNICA ZA KONČNE IZDELKE 15,97 

P.22 HLADILNICA ZA BAZE IN KULTURE 15,97 

P.23 ZORILNICA ZA SIRE 18,39 

P.24 RAZSOL SIROV 18,06 

P.25 PAKIRNICA, TEHTALNICA 44,40 

P.26 SIRARNA 134,54 

P.27 SKLADIŠČE 42,62 

P.33 ODPADKI 20,28 

Hladilnice v sklopu manipulacijskega prostora 
 P.58 HLADILNICA ZA KROMPIR 235,66 

P.59-1 HLADILNICA ZA JABOLKA I. - ULO 166,11 

P.59-2 HLADILNICA ZA JABOLKA II. - ULO 131,11 

P.59-3 HLADILNICA ZA JABOLKA iII. - ULO 131,11 

P.59-4 HLADILNICA ZELENJAVE 69,12 

P.59-5 HLADILNICA SADJA 55,45 

P.59-6 HLADILNICA KONZER. IZDELKOV 55,30 

P.59-7 HLADILNICA JAGODIČEVJA 63,25 

P.59-8 HLADILNICA (končnih izdelkov) 76,59 

P.51 TEHNIČNI PROSTOR 106,38 
P.67 TEHNIČNI PROSTOR 127,00 
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Notranje stene in stropi tehnoloških prostorov, hlajenih delovnih prostorov in hladilnic se 
izdelajo s termoizolacijskimi hladilniškimi elementi (paneli). Na prehodih med prostori se 
vgradijo ročna izolirana krilna ali drsna vrata. Debelina krila vrat se prilagodi 
temperaturnemu režimu v prostorih. 

V oddelku predelave mesa je potrebno za sprejem, transport in skladiščenje svežega mesa 
vgraditi mesarski drsni tir vključno s hidravlično roko za naklad mesa in elektronsko tirno 
tehtnico. 

Hladilni agregati za hlajenje tehnoloških prostorov in hladilnic se predvidijo s suho 
ekspanzijo ekološko sprejemljivega hladiva.  
Postavitev agregatov se predvidi v tehničnih prostorih, zračno hlajenih kondenzatorjev pa 
na streho nove gradnje. 
Nivo hrupa ventilatorjev  mora ustrezati postavitvi objekta v industrijski coni. 
Potrebno je izkoristiti odpadno toploto hladilnih naprav in jo akumulirati v tehničnih 
prostorih. 

Topla voda iz akumulacije se bo predvidoma koristila za ogrevanje sanitarne tople vode. 

Izbrane termoizolacije, vrata, hladilno grelna oprema in izvedba mora ustrezati predpisom, 
tehnološkim in tehničnim zahtevam za tovrstne objekte. 

Krmiljenje in nadzor delovanja naprav se naj izvede z mikroprocesorskimi krmilniki in 
centralnim nadzornim sistemom (CNS). 
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4. TEHNIČNO POROČILO 
 
Upoštevani predpisi, standardi in pravilniki 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezno upoštevati zadnjo veljavno zakonodajo, 
zadnje veljavne tehnične predpise, predvsem pa sledeče: 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 36/2018), 
- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije 
- Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah 
- Tehnična pravila za inštalacije pitne vode SIST EN 806-1, -2, -3 
- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS št. 42/02, 105/02) 
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (ur. list RS št. 14/99) 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS št. 35/06) 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010) 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05-spremembe in  

dopolnitve, 14/07-spremembe in dopolnitve) 
- Sistemi ogrevanja v zgradbah SIST EN 12831 
- Tehnična pravila za inštalacije pitne vode SIST EN 806-1,-2,-3 
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS št. 22/95) 
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Ur. list RS št. 42/03) 
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/05) 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. list RS št. 70/96, 45/02) 
- SIST EN 13 501-1 
- SIST EN 12667 
- SIST EN 12831 
- SIST EN 13779 
- SIST EN 378-1 
- SIST EN 378-2 
- SIST EN 378-3 
- SIST EN 378-4 
- VDI 2078 
- DIN 1946 
- DIN 1986 
- DIN 1988 
 
 
Splošno 

Za potrebe objekta STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE na območju šolskega kompleksa GRM 
Novo mesto na Sevnem je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI strojnih inštalacij, 
naprav in opreme. 

Na obstoječem kompleksu šole je predvidena zidava novogradnje, ki bo nadomestila po 
požaru uničene prostore Centra biotehnike in turizma, Grm Novo mesto. 

Osnove za projektiranje so projektna naloga, ki opredeljuje tehnološke in tehnične zahteve 
delovnih prostorov, prostorov za skladiščenje ohlajenih proizvodov ter gradbeni načrti 
arhitekture, smernice elaborata požarne varnosti in ostali projektni pogoji in zahteve. 

Poleg navedenih tehnoloških zahtev so pri projektiranju upoštevani še sledeči kriteriji: 

- varnost ljudi, proizvodov in objektov, 

- energetska učinkovitost in 

- obratovalna zanesljivost. 

Potrebno je izvesti projekt za izvedbo (PZI). 
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Termoizolacijski elementi (panelne plošče) in vrata 

Stene in strope hlajenih in nehlajenih delovnih prostorov in hladilnic v oddelku predelave 
mesa in mleka ter hladilnic v sklopu manipulacijskega prostora se izdela s poliuretanskimi 
hladilniškimi termoizolacijskimi elementi oz. paneli debeline od 80 do 100 mm. 
Temperaturni režimi v hlajenih skladiščih  in delovnih prostorih so od 0 °C do +10 °C. 

Hladilniški paneli se izdelujejo tovarniško s penjenjem poliuretana med dvema 
pločevinama. Pločevina panelov je na spoju profilirana tako, da je omogočeno medsebojno 
sestavljanje panelov po sistemu pero-utor. Pločevina je pocinkana, z gladko ali nizko 
profilirano površino in obojestransko barvana s poliestersko barvo. 

Zahtevane karakteristike panelov za izgradnjo tehnoloških prostorov in hladilnic v pritličju 
novo gradnje so: 
- gostota penjenja min. 38 kg/m3, 
- požarni razred min. B, s2, d0 po EN 13 501-1, 
- koeficient toplotne prevodnosti pri 10 °C po UNI EN 12667 od 0,020 do 0,023 W/mK, 
- širina panela min. 1000 mm, 
- debelina gladke pločevine min. 0,6 mm in nizko profilirane pločevine min. 0,6 mm, 
- obojestransko zaščiteni s PVC folijo. 

Stenske panele sa na pod v pritličju objekta postavlja v korita oz. U-profile širine debeline 
panela. Korita se izdela iz barvane pocinkane pločevine in se jih pritrjujejo direktno na 
zaključni sloj tal. 

Za obešanje stropnih panelov je potrebno predvideti ustrezno podkonstrukcijo in sistemska 
obešala. 

Vsi prehodi stena-stena in stena-strop so zatesnjeni s poliuretansko peno in izvedeni: 
- s polkrožnimi sanitarnimi zaključki na notranji strani prostora in 
- z zaključnimi kotniki na zunanji strani prostora. 
Zaključne kotnike in sanitarne zaključke se izdela iz barvane pocinkane pločevine.  

Vse stike in prehode med paneli se doddatno tesni s trajno elastično maso (silikonskim 
kitom), kar zagotavlja pralnost izoliranih prostorov. 

Na prehodih med prostori se vgradijo izolirana krilna ali drsna vrata z vgrajeno ključavnico. 
Debelina krila vrat je prilagojena temperaturnemu režimu v tehnoloških prostorih in 
hladilnicah. Vsa vrata se predvidijo za ročno odpiranje, upoštevajoč zahteve tehnološkega 
procesa v objektu. Hladilniška vrata morajo na notranji strani imeti varnostno kljuko ali 
ročko, ki omogoča odpiranje zaklenjenih vrat brez ključa. 

Električne inštalacije na prehodih skozi panel morajo potekati v zaščitnih negorljivih ceveh. 
Vse prehode strojnih in električnih instalacij se zapre in zaščiti z negorljivimi materiali. 

Hladilnice za jabolka morajo biti plinotesne izvedbe. Zato se vse stike in prehode panelov 
dodatno lepi in na notranji strani obdela s plinotesnim premazom. Hladilniška vrata morajo 
biti izdelana plinotesno in opremljena s steklenim oknom za kontrolo merilnih inštrumentov, 
ki prikazujejo podatke o atmosferi v hladilnicah. Hladilnice za jabolka se po postavitvi 
morajo kontrolirati na plinotesnost. 
 
 
Mesarski drsni tir 

V oddelku mesa se za transport mesa v tehnološke prostore P.1 – tehnični hodnik in  
P.7 – razsek mesa ter skladiščenje mesa v hladilnici svežega mesa P.18 vgradi mesarski 
drsni tir z dopustno nosilnostjo 500 kg/m v toplo cinkani izvedbi z drsnim PVC vložkom. 
Nosilna konstrukcija tira se pritrjuje na tla v pritličju objekta. 

V bližini vhodnih vrat tehničnega hodnika P.1 se v hodniku za razklad kosov svežega mesa 
iz tovornih vozil različne velikosti in obešanje mesa na dsni tir vgradi hidravlična roka z 
agregatom in elektro krmiljenjem nosilnosti 250 kg. 
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Na začetek drsnega tira v tehničnem hodniku P.1 se vgradi elektronska tirna tehtnica 
nosilnosti 500 kg s prikazovalnikom teže. 
 
 
Hlajenje tehnoloških prostorov in hladilnic 

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

V hladilnem sistemu 1 so predvideni naslednji prostori: 

Prostor Temperatura Volumen prostora 

P.7 razsek mesa +10 °C 80,61 m3 
P.9 predelava mesa +10 °C 79,46 m3 
P.14 zorenje mesa +4/+8 °C 14,83 m3 
P.15 razsol mesa +4/+8 °C 15,90 m3 
P.16 hladilnica za mesne izdelke +2/+4 °C 15,51 m3 
P.17 hladilnica za belo meso +2/+4 °C 11,67 m3 
P.18 hladilnica za sveže meso 0/+2 °C 30,52 m3 
P.21 hladilnica za končne izdelke +4/+6 °C 15,97 m3 
P.22 hladilnica za baze in kulture +4/+6 °C 15,97 m3 
P.23 zorilnica za sire +8 °C 18,39 m3 
P.24 razsol sirov +10 °C 18,06 m3 
P.33 odpadki 0/+4 °C 20,28 m3 

V hladilnem sistemu 2 so predvideni naslednji prostori: 

Prostor Temperatura Volumen prostora 

P.58 hladilnica za krompir +6/+8 °C 235,66 m3 
P.59-1 hladilnica za jabolka I 0/+4 °C 166,11 m3 
P.59-2 hladilnica za jabolka II 0/+4 °C 131,11 m3 
P.59-3 hladilnica za jabolka III 0/+4 °C 131,11 m3 
P.59-4 hladilnica za zelenjavo +4/+8 °C 69,12 m3 
P.59-5 hladilnica sadja 0/+8 °C 55,45 m3 
P.59-6 hladilnica konzerviranih izdelkov +4/+8 °C 55,30 m3 
P.59-7 hladilnica jagodičevja 0/+8 °C 63,25 m3 
P.59-8 hladilnica končnih izdelkov +4/+8 °C  76,59 m3 

V prostorih P.59-1, P.59-2 in P.59-3 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. Hladilniška vrata morajo biti izdelana 
plinotesno. 
 
 
Skladiščenje jabolk v kontrolirani atmosferi 

Parametri kontrolirane atmosfere v hladilnicah za jabolke se nastavijo po ohladitvi jabolk na 
željeno temperaturo. Po intenzivnem hlajenju jabolk se hladilnice plinotesno zaprejo in 
nastavijo se parametri za kontrolirano atmosfero, ki se vzdržujejo v času dolgotrajnega 
skladiščenja jabolk. 

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 vrat hladilnic je nevarno in se lahko izvaja samo v času, ko ni prisotnih 
ostalih oseb in samo pod stalnim nadzorom usposobljenih oseb. 

Kontrolirana atmosfera v hladilnicah se vzdržuje z naslednjo opremo: 

- adsorberjem za kisik, 
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- adsorberjem za ogljikov dioksid, 

- regulacijsko opremo za analizo plinov v hladilnicah, 

- plinotesno termoizolacijo sten, stropa in tal hladilnic, 

- plinotesnimi vrati hladilnic in vseh odprtin za prehod potrebnih instalacij v hladilnice. 

Hladilnice se morajo po postavitvi kontrolirati na plinotesnost. 

Postopek kontrole plinotesnosti je naslednji: 

- v hladilnici se vzpostavi nadtlak 250 Pa, 

- plinotesnost se meri tako, da nadtlak v hladilnici v 30 minutah ne pade  
pod vrednost 150 Pa. 

 
 
Zasnova hladilnih sistemov 

Oba hladilna sistema 1 in 2 sta projektirana za hlajenje s sekundarnim hladilnim medijem – 
propilen glikolom s komercialnim imenom Antifrogen L. Propilen glikol je nestrupena in 
neeksplozivna tekočina z dodatnimi inhibitorji za protikorozivno zaščito. Mogoče ga je 
uporabljati v prehrambeni industriji. Izbrana je mešanica 30% propilen glikola in 70% vode. 

Mešanica vode in glikola se s hladilnim agregatom v tehničnem prostoru ohlaja na 
temperaturo -6 °C in nato prečrpava do hlajenih prostorov. Primarno hladilno sredstvo je 
HFC s klasifikacijsko oznako R410A in je omejeno samo na tehnični prostor. 

Ekološko ustreznost potrjujeta karakteristiki (po standartu EN378-1): 

- GWP (global warning potencial)  =  2088 

- ODP (ozon depletion potencial)   =  0 

Na lokalni ravni (objektu) je R410A varno hladivo. Po standartu EN378-1 spada R410A v 
varnostno grupo A1, to pomeni med hladiva, ki niso vnetljiva in v normalnih pogojih ne 
toksična. 

Pri normalnih atmosferskih pogojih je R410A plin brez barve in vonja, neeksploziven in 
popolnoma negorljiv. Je kemično stabilen in v čisti obliki ne deluje korozivno na kovine kot 
so jeklo, baker, bron in aluminij. Tudi ob prisotnosti vlage v hladilnem sredstvu ni nevarnosti 
hidrolize oz. nevarnosti korozije na zgoraj navedene materiale. R410A je težji od zraka in 
se zbira na nivoju tal. 

Vsebina R410A v zraku v manjših koncentracijah ni škodljiva, pri višjih koncentracijah pa 
lahko pride do dušenja in odpovedi srca. 

Pri večjih puščanjih hladilnega sredstva je potrebno zapreti zaporne ventile na sistemu. Pri 
popravilih je potrebno oči in obraz zaščititi z uporabo zaščitne obleke, maske in rokavic. Pri 
zelo visokih koncentracijah plina v prostoru, kjer ni možnosti ventiliranja prostora, je nujna 
uporaba dihalne naprave z dovajanjem svežega zraka.   

Parni tlak pri temperaturi +20°C je 30,0 bar. 

Možne nevarnosti, ki nastopajo v stiku s R410A: 

- poškodbe oči in kože pri direktnem stiku s hladivom, 

- eksplozije jeklenk in rezervoarjev za skladiščenje, 

- povečane koncentracije v strojnici v primeru puščanja instalacije in dušenje zaradi 
pomankanja kisika. 

Za zmanjšanje nevarnosti je potrebno upoštevati naslednje preventivne ukrepe: 

- Prepovedano je odpiranje kompresorjev in ostalih delov hladilnega postrojenja, ki so pod 
pritiskom. Pri popravilih je potrebno posamezne dele instalacije izprazniti. 

- Pri popravilih je obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev (zaščitna očala, rokavice). 

- Jeklenke in rezervoarji za skladiščenje R410A morajo biti atestirani po veljavnih 
standartih in predpisih. 
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- Odprtine in ventilatorji za prezračevanje strojnice se morajo dimenzionirati na osnovi 
standartov SIST EN 378. V primeru povečane koncentracije plina R410A v strojnici, 
mora obstajati možnost ročnega vklopa ventilatorja s stikalom izven strojnice. 

- Pri upravljanju s hladilnim postrojenjem je potrebno upoštevati navodila, ki so vidno 
postavljena v strojnici. 

Prva pomoč v primeru izpostavljenosti hladilnemu sredstvu: 

- Vdihavanje plina: 
Osebo je potrebno odnesti na sveži zrak in po potrebi uporabiti umetno dihanje in 
masažo srca. Nujno poklicati zdravnika. 

- Pri dotiku s kožo: 
Izpostavljeno površino je potrebno tretirati z velikimi količinami tople vode. Pri slačenju 
poškodovane osebe je potrebno paziti, da le ta ni sprijeta s kožo. Poškodovane kože ne 
prekrivati z obleko ali drugo tkanino in ne tretirati z oljem. Poklicati zdravnika ali odpeljati 
poškodovanca v bolnico v najkrajšem možnem času. 

- Pri dotiku z očmi: 
Oči je potrebno ispirati z veliko količino vode vsaj 20 minut in hitro poklicati zdravnika ali 
odpeljati poškodovanca v bolnico. 

Pri načrtovanju postavitve strojnice hladilnih naprav je potrebno upoštevati: 

- Strojnica mora imeti možnost naravnega ali umetnega prezračevanja v primeru puščanja 
hladilnega sredstva (po SIST EN 378). 

- Odprtina za odvod zraka iz prostora mora biti čim bližje hladilnemu postrojenju in to za 
pline, ki so lažji od zraka pod stropom, in za pline, ki so težji od zraka, pri tleh. 

- Hitrost zraka na odvodni rešetki mora biti glede na količino zraka v mejah od 3 do 8 m/s. 

- Pretok zraka za prisilno prezračevanje strojnice se izračuna glede na količino polnitve 
hladilnega sredstva po SIST EN378. Minimalna izmenjava zraka mora biti vsaj 2x/uro. 

- Izstop zraka ne sme biti v bližini vrat ali oken zgradb ali se vpihovati v neki drugi del 
zgradbe (svetlobnik, pokrito dvorišče ali podobni prostori). 

- Pri umetnem prezračevanju mora obstojati možnost vklopa in izklopa ventilatorja tudi 
izven strojnice. Stikalo mora biti postavljeno na dobro vidnem mestu. 

- Izven strojnice je potrebno postaviti pomožno stikalo za izklop hladilnega postrojenja v 
primeru nevarnosti, če je polnitev hladilnega sredstva večja od navedenega v tabeli po 
SIST EN 378: 
-  1. grupa: večja od 1000 kg 
-  2. grupa: večja od 100 kg 
-  3. grupa: večja od 25 kg 

- Pomožno stikalo za izklop v primeru nevarnosti mora biti kot tako tudi označeno in 
zavarovano proti nedovoljeni uporabi. 

- Stikalo mora biti postavljeno na dobro vidnem mestu. 

- Upravljalci hladilnega postrojenja morajo biti kvalificirani ali visokokvalificirani delavci 
strojne ali elektro stroke z opravljenim strokovnim izpitom za upravljanje hladilnega 
postrojenja. 

- Upravljalci hladilnega postrojenja morajo imeti vse potrebno orodje za popravila na 
hladilni in elektro instalaciji, kot tudi zaščitne obleke in druga zaščitna sredstva za delo 
pri nizkih temperaturah. Pri svojem delu morajo upoštevati navodila za upravljanje 
hladilnega sistema, ki so postavljena v strojnici. 

Zgornji prikaz tehničnih rešitev velja samo za strojni del hladilnega postrojenja in njegovih 
instalacij, za elektro instalacije in tehnološko opremo objekta so rešitve prikazene v 
pripadajočih elaboratih. 
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Varnostne naprave na hladilnih sistemih 

Tlačne posode morajo biti izvedene po standartih EN13136 in PED97/23/EC. 

Skladno s standartom EN378-1 in EN378-2 so predvidene sledeče varnostne naprave: 

- vsaka od tlačnih posod je opremljena z dvojnim varnostnim ventilom, 

- izpusti iz varnostnih ventilov so speljani na prosto, 

- pritrditev varnostnih cevi mora upoštevati visoke tlake v sistemih. 

Ventilatorji za prezračevanje strojnice morajo imeti ločeno še možnost ročnega vklopa 
preko stikala, ki je vgrajen pred vrati strojnice. 
 
 
Hladilni agregat 

Agregat za hlajenje propilen glikola se vgradi v tehnični prostor (strojnico). Izbrana 
koncentracija glikola 30%, ki odgovarja točki zamrzovanja -14°C, omogoča ekonomično 
obratovanje hladilnega in hidravličnega sistema, hkrati pa zahteva vgradnjo opreme v zaprti 
prostor. Zunanje temperature so lahko nižje od točke zamrzovanja hladilnega medija. 

Primarno hladilno sredstvo v agregatu je ekološko sprejemljiv HFC z oznako R410A, 
katerega količina je zaradi izbranega indirektnega sistema zmanjšana na minimum 
(prisotnost samo v tehničnem prostoru). 

Agregat je kompaktna enota z vgrajenimi scroll kompresorji, uparjalnikom hladilnega 
sredstva, 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 akumulatorjem 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. 
 
 
Glikolni hladilniki zraka 

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. 

Na hladilnikih zraka so vgrajeni aksialni ventilatorji. Odtaljevanje hladilnikov je z električnimi 
greli ali samo z obratovanjem ventilatorjev. Tako nastali kondenzat se odvaja iz hlajenega 
prostora preko odtočnih cevi v sifonizirano kanalizacijsko mrežo. 

Hladilniki zraka se vgradijo pod izolacijski strop hlajenih prostorov, ki mora biti statično 
preračunan na dodatno obtežitev. 
 
 
Naprava za izkoriščanje odpadne toplote hladilnih naprav 

Hladilni sistem proizvaja znatno količino toplotne energije na uporabnem temperaturnem 
nivoju od 40 °C pa do 60 °C. Ta toplotna energija se mora odvajati v okolico v kolikor se ne 
uporablja v koristne namene. 

Razpoložljiva toplotna moč, brez vlaganja visokih dodatnih stroškov, je: 

1. hladilni sistem 1 7,0 kW 

2. hladilni sistem 2 15,7 kW 

Ta toplotna moč časovno zelo niha in je odvisna od števila kompresorjev v obratovanju in 
njihovih obratovalnih pogojev. Da bi bila toplotna energija na razpolago tudi, če kompresorji 
krajši čas ne obratujejo, se predvidi vgradnja akumulatorja toplote v strojnico hladilnih 
naprav. 
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Toplotna energija se bo uporabljala za ogrevanje sanitarne tople vode. 

Viški toplotne energije se bodo odvajali v okolico na zračno hlajenih kondenzatorjih, ki so 
nameščeni na strehi objekta. 
 
 
Cevne instalacije primarnega hladilnega sredstva HFC 

Cevni razvodi so izvedeni delno iz nerjavečih jeklenih cevi in delno iz bakrenih cevi, ki so 
spajane s trdim lotanjem. Cevi so vlečene iz celega, žarjene v vakumu ter dobavljene v 
palicah (trde cevi) in kolutih (mehke cevi).  

Vsi fitingi, spojke, T-kosi, cevni loki, reducirke so prav tako iz bakra in so montirani po 
predpisih za tovrstne instalacije. 
 
 
Izolacija cevovodov primarnega hladilnega sredstva HFC 

Cevi so izolirane s parozaporno zaprto celično izolacijo ustrezne debeline in zaščitene z Al. 
ali plastičnim oklepom na način, kateri omogoča čiščenje z vodo. 
 
 
Odtoki kondenzata 

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. 
 
 
Cevne instalacije sekundarnega hladilnega medija  -glikola 

Glavni razvod za glikol je izveden od strojnice hladilnih naprav v pritličju objekta  do 
posameznih hladilnikov zraka v hlajenih skladiščih in delovnih prostorih. Cevovodi so 
pritrjeni s cevnimi držali in konzolami ter položeni v pravilnih padcih zaradi odzračevanja in 
izpusta hlajene tekočine. 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. 

Celotni sistem je varovan z raztezno posodo in varnostnimi ventili nameščenimi v hladilni 
strojnici. 

Ventili za polnjenje in praznjenje sistema se nahajajo v hladilni strojnici. Vsak hladilnik 
zraka pa mora biti opremljen s svojim izpustno / polnilnim ventilom zaradi servisnih posegov 
v hlajenih prostorih. 

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. 

Vse cevi se morajo pred montažo očistiti, razmastiti in če so izdelane iz navadnega 
materiala zaščititi s temeljnim dvokomponentnim zaščitnim premazom pred polaganjem 
toplotne izolacije. 

Tlačni preizkus cevovodov: 
Po končani izvedbi cevovodov in pred namestitvijo izolacije je obvezno izvesti tesnostni 
preizkus instalacij in opreme. Tesnostni preizkus instalacij je potrebno izvesti po eni od 
veljavnih metod. 
 
 
Izolacija cevovodov sekundarnega hladilnega medija  -glikola 

Cevi so izolirane s parozaporno zaprto celično izolacijo ustrezne debeline in zaščitene z Al. 
ali plastičn oklepom na način, kateri omogoča čiščenje z vodo. 
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Črpalke glikola 

V indirektnem hladilnem sistemu so vgrajene obtočne črpalke, ki omogočajo kroženje 
hlajene tekočine -6 °C od hladilnega agregata v tehničnem prostoru do hlajenih skladišč in 
delovnih prostorov. 

Črpalke so lahko frekvenčno krmiljene. 
 
 
Raztezna posoda glikolnega sistema 

V tehničnem prostoru oz. strojnici hladilnih naprav je nameščena raztezna posoda za 
glikolni sistem. Na priključni instalaciji bo izveden odcep za varnostni ventil in ventil za 
polnjenje sistema. 
 
 
Vnos in namestitev opreme v tehnični prostor hladilnih naprav 

Tehnični prostor (strojnica) je locirana v pritličju objekta (novo gradnje) z vrati, ki se odpirajo 
na zadnjo stran objekta (dvorišče). Za vnos opreme je predvidena zadostna svetla odprtina 
vrat z  minimalno širino 1,5 m in višino 2,2 m. 

Dobavitelj opreme mora upoštevati zgoraj navedene dimenzije montažne odprtine in 
opremo izdelati v takih dimenzijah, da bo možen vnos v enem ali več kosih, ki bodo v 
strojnici nato sestavljeni v funkcionalno celoto. 
 
 
Propilen glikol 

Glikol se dodaja v vodo z namenom, da se prepreči zamrzovanje vode pri temperaturah 
pod 0 °C in za zaščito instalacij pred korozijo. 

Propilen glikol je dovoljeno po nemških standartih o dodatkih v hrani (BGBI.Ip.897) in po 
ameriškem Federal registru 1.4.1985 uporabiti kot hladilni medij v prehrambeni industriji. 

Izbrana koncentracija 30% glikol in 70% voda ima točko zamrzovanja pri temperaturi  
-14 °C, trdi led, ki bi lahko povzročil pokanja cevovodov, pa se tvori šele pri temperaturi nižji 
od -18 °C. 

Investitor mora enkrat letno z refraktometrom izmeriti dejansko koncentracijo mešanice v 
instalaciji in po potrebi mešanico korigirati na pravilno koncentracijo. 

Instalacija se polni vedno z vnaprej pripravljeno mešanico glikola in vode. V posebni posodi 
pripravljena mešanica se s črpalko polni v instalacijo, ki je bila predhodno napolnjena z 
dušikom. Med polnjenjem dušik izhaja na mestih predvidenih za odzračevanje instalacije. V 
času polnjenja morajo biti pod ventili za odzračevanje postavljene posode za lovljenje 
manjših količin mešanice, ki bo izhajala proti koncu postopka polnjenja. 

Voda, ki se bo uporabila za izdelavo mešanice ne sme imeti več kot 100 mg/kg kloridov. 

Propilen glikol je po nemških zakonih o nevarnih snoveh (Gefstoff) material, ki na embalaži 
ne zahteva oznak, da gre za nevarne snovi. 
 
 
Vlaženje zraka v hlajenih prostorih 

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. 

Za merjenje relativne vlage se v hlajene prostore vgradi prostorska sonda za relativno 
vlago. 
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Razvlaževanje zraka v hlajenih prostorih 

V hlajenih prostorih, kjer se zahteva prisilno razvlaževanje zraka (zorilnica mesa), se 
predvidi vgradnja električne grelne enote za vzdrževanje želene temperature prostora v fazi 
razvlaževanja zraka. 

Za merjenje relativne vlage se v hlajene prostore vgradi prostorska sonda za relativno 
vlago. 
 
 
Regulacija 

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). 
 
 
Nevarnosti pri delu s hladilnimi napravami 

Uporaba hladilnih naprav in delo v hladilnicah je povezano z določeno nevarnostjo za 
zaposlene osebe. Nepravilno vzdrževanje in delo z napravami lahko škodljivo vpliva na 
zdravje zaposlenih in ne nazadnje lahko povzroči veliko materialno škodo. Zato morajo vsi 
zaposleni dobro poznati delovanje hladilnih naprav in biti seznanjeni z nevarnostjo, ki jo 
lahko povzroči nepravilno upravljanje s hladilnimi napravami. Kvalifikacija delavcev mora 
odgovarjati delovnemu mestu, znanje pa je potrebno periodično kontrolirati. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani vsi predpisi in standardi, ki 
omogočajo varno delo s hladilnimi agregati in napravami. 
 
 
Tehnični računi 

Pri izračunih hladilnih obremenitev so bili upoštevani naslednji zunanji pogoji: 

- temperatura suhega termometra: 35 °C 

- temperatura vlažnega termometra: 24 °C 

- relativna vlaga: 42 % 

Osnova za izračun hladilnih obremenitev je projektna naloga. 
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5. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

 
Navodila za oddajo ponudbe termoizolacijskih elementov, vrat tehnoloških prostorov in 
hladilnic, mesarskega drsnega tira, strojnih inštalacij in strojne opreme hladilnih sistemov, 
prezračevanja in opreme za kontrolirano atmosfero v hladilnicah. 

Pri formuliranju enotnih cen mora ponudnik upoštevati sledeče: 

1. Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgradnjo in montažo ter stroške 
prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču. 

2. Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča. 

3. Zaključna dela na gradbišču izvajalca in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega 
materiala na deponijo. 

4. Zavarovanje ponudbenih del, materiala in delavcev za čas izvajanja del. 

5. Manipulativne in režijske stroške ter stroške za koordinacijo med izvajalci. 

6. Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za celoten čas izvajanja del). 

7. Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje. 

8. Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom. 

9. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme, ki je 
določena s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki 
mora biti enakovreden s projektno predvidenim. 

10. Obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz 
različnih kovinskih in nekovinskih materialov, spojnega materiala in pritrdilnih zidnih 
vložkov. 

11. Izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij hlajenja, ogrevanja, vodovodov ter izdelavo 
zapisnikov o tlačnih preizkusih. 

12. Revizijske odprtine, preboji strojnih inštalacij ter zatesnitev gradbenih prebojev z 
ustreznimi materiali odpornimi proti ognju so zajeti v gradbenem projektu in popisu. 
Preboji manjših dimenzij pa so zajeti v ceni dobave in montaže strojnih instalacij. 
Gradbene ojačitve tlakov, sten in stropov za pritrjevanje opreme so zajete v popisih 
gradbenih del. 

13. Izvedba na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije. 

14. Izvedba preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje. 

15. Izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ter izdelavo zapisnikov. 

16. Izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s kloriranjem, izpiranjem in izdelavo 
bakteriološke ter kemične analize vode, izdelava zapisnika. 

17. Izvedbo hidravličnega in termičnega reguliranja inštalacij in opreme za ogrevanje in 
hlajenje. 

18. Izvedbo reguliranja inštalacij in opreme za prezračevanje ter izdelavo zapisnikov za 
meritve in nastavitve volumskih tokov po posameznih prezračevalnih napravah, 
nastavitev prezračevalnih rešetk, meritve temperatur dovedenega in odvedenega 
zraka. 

19. Izvedbo meritev hrupa opreme in inštalacij znotraj objekta in navzven v okolico ter 
izdelava zapisnika s strani pooblaščenega podjetja. 

20. Izvedbo zagona in preizkusnega obratovanje opreme in inštalacij, vključno s šolanjem 
osebja za upravljanje z opremo, ki ga določi investitor, izdelava zapisnika. 

21. Izdelavo shem opreme in inštalacij v okvirju in pod steklom, za pritrditev na zid. 

22. Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje opreme in inštalacij. 

23. Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije, ki vključuje tudi 
certifikate in ateste za vgrajene materile in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, 
garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje. 
Dokumentacija mora biti ustrezno označena, oštevilčena in arhivirana za predajo 
investitorju pred tehničnim pregledom 
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24. Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb, ki so 
potrebne za izdelavo tehnične dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi 
in standarti tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje. 

25. Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in zaključno čiščenje po končani 
gradnji. 

26. Zavarovanje vgrajenega materiala, opreme in inštalacij pred poškodbami in 
onesnaženjem do primopredaje izvedenih del investitorju. 

27. Nudenje morebitne gradbene in druge pomoči. 

28. Ponudba za dodatno opremo in material mora biti pripravljena na kalkulativnih 
postavkah iz osnovne ponudbe. 

29. Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej predložiti tehnično 
dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in 
vzdrževanje ter šele po potrditvi s strani naročnika potrditi naročilo ali izdelavo opreme. 
Dokumentacija se med izvedbo del arhivira na objektu in je osnova za izdelavo 
dokazila o zanesljivosti objekta po zaključku del. 

30. Izvajalec lahko vgrajeno opremo in inštalacije da v pogon šele po pisni potrditvi s strani 
naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. 

 
 


