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Priloga l:

PREGLED VSEBINE

Namen in podrodje veljavnosti
Doloditev pojmov
Goriva
Skladi5denje goriva
Gradbeno poZarno varnostne zahtev e
PoZarno varnostne zahtev e za naprar o
Obratovanj e, servi siranj e, v zdrilev anje
Drugi poZamo varnostni ukrepi
Porodilo o testiranju
Napotila na standarde in smernice

Primeri izvedb - zasnove naprave
Priloga 2: Kontrolna knjiga
Priloga 3: Cerifikat - potrdilo o skladnosti
Priloga 4: TRVB B 108, TRVB C l4l (izvledek)

Pojasnila k pTTRVB H 118:

Osnutek, ki ga je izdelala delovna skupina, je bil predloZen delovnem krogu TRVB v presojo. Ker TRVB H
118 vsebuje tako zahteve zaproimajalce, kot tudi za postavljalce in upravitelje avtomatskih kurilnih naprav
na les, je bila delovna skupina pooblaldena, da v nrezi s tem na novo strukturira TRVB H 118, da bi dosegli
5e boljSo preglednost.
Zaradi nujnosti pa je bil pridujod osnutek TRVB H 118 do izida kondne verzije v ZELENEM TISKU
odobren, da bi bila na razpolago enotna smernica za zahteve poZarne za5dite pri avtomatskih kurilnih
napravah na les Sirom Avstrije.
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1. Namen in podroije veljavnosti

1.1. Namen te smemice je doloditev minimalnih zahtev
poLame za5dite pri postavitvi in obratovanju avtomatskih
kurilnih naprav na les.

1.2. Ta smemica velja za kurilne naprave za ogrevanje
in pripravo tople vode na sekance, pelete ali na proizvodne
ostanke lesa z avtomatskim dodajanjem goriva kot so npr.
kuri5da z dovodom goriva spodaj, retorhlo kuri5de, kuri56e z
dovodom goriva zgoraj, kuriSda s pred kuri5dem.
Ta smemica ne velja za zgorevarle z vpihovanjem, niti ne
za lokalne pedi, kaminske pedi, Stedilnike, etaZno ogrevanje
ipd. Smemico pa se lahko smiselno uporabi kot osnovo za
'oceno poZarne varnosti tudi towstnih kuriSd.

1.3. Ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju je potrebno
upo5tevati vedno, ko obstojeEi zakoni, pravilniki in / ali
ostali odloki in odredbe ne dolodajo drugade.

2. Doloiitev pojmov

2.1. Naprava za odjem iz skladi56a
Naprava, ki sluZi zaodvajanje gorivaiz skladiSda goriva do
dozime naprave. Ta naprava je vgrajena v oz. pod silosi,
bunkerji, zalogovniki in zalogovniki pred kurilno napravo.
Primeri takih naprav so: premikajodi polZi, me5alni disk,
freze, potisni drogovi - sistemi.

2.2. Avtomatska kurilna naprava na les
Kurilna taprava, ki je opremljena s samostojno delujodimi
napravami za dodajanje in regulacijskimi napravami. Vklop
in izklop naprave med obratovanjem nadeloma poteka brez
rodnega poseganja. Kurilno napravo se lahko zaZene
avtomatsko ali rodno.

2.3. Naprava za dodajanje goriva

Naprava, ki sluZi dodajanju goriva v zgorevalni prostor
kotla ali predkuri5de. Primeri so: potisni polZ, potisni bati.

2.4. Skladi5ini prostorza gorivo
Prostor, v katerem se skladi5di trdna goriva, kot so sekanci,
peleti in drugi ostanki lesa iz strojne obdelave in predelave.

2.5. Naprava za nadzor tlaka v zgorevalnem
prostoru - NTZ (Dtr.fD

Naprava za nadzor tladnih razrner v zgorevalnem prostoru,
dolodena s strani graditelja naprave.

2.6. Vertikalna cev ali ja5ek
Vertikalni del dovodne napeljave, brez transporbre naprave.
Dovod goriva je na osnovi tefrrosti goriva.

2.7.1. Naprava za tadznr plamena v zgorevalnem
prostoru -NPZ (FfrF.)

Naprava, ki izklopi dovod goriva v primeru, de se plamen
prekine, sploh ne nastane ali pa zadetni ogenj ni zadosten za
vZig goriva.

2.8. Transportni vod
Zaprta napeljava od naprave za odjem goriva do naprave za
dodajanje goiva z izjemo zahtevanih odprtin v skladi5du
namenjena dovajanju goriva. Lahkoje brezali s transportno
napravo.

2.9. Roina gasilna naprava -RGN (HLE)
Rodna gasilnanaprava za ga5enje ZariS6a poZara v skladi5du
goriva na podrodju naprave za odjem goriva iz skladi5da ali
napravi za dodajanje goriva v kuri5de, kot podpora gasilcev.

2.10. Kurilnica,kotlovnica
Prostor z najmanj enim kuri5dem (kotel) na trdna goiva za

ogrevanje z avtomatskim dodajanjem goriva. To so kurilnice
ali kotlovnice, oz. prostori z obravnavanimi kurilnimi
napravami, v nadaljevanju kurilnica.

2.11. Kompaktnanaprava
Kompakbra kurilna naprava, ki se skupno s prikljudenim
zalogovnikom do prostomine 1,5 m3 nahaja v kurilnici, brez
direktne povezave s skladi5dem goriva (slika 1).

2.12. Poroiilo o preizku5anju
Porodilo preizkusnega organa o tipskem preizkusu kurilne
naprave v skladu s to smemico.

2.13. Preizkusni organ S strani dizave imenovan
akeditiran organ za preizku5anje naprav po tej smemici.

2.14. Poiarna zadrievalna zapora (naprava za
zadrievanje povratnega gorenja)' PZZ (RHE)

Tehnidna naprava, rr,r zadriuje powatno gorenje iz kuriSda v
zalogovnik, vgrajena pred kompalctno kurilno napravo.

2.15. Poiarno odporna zapora, ki prepreiuje
povratni viig - POZ (RSE)

Naprava, ki se jo vgrajuje v napeljavo za dovod goriva
(ponavadi v vertikalni ja5ek ali cev za dovod goriva). V fazi
zakuritve po dodajanju goriva kot tudi v primeru
kakrSnihkoli motenj, sluZi kot zanesljiva zapora med
napravo za odjem goriva iz skladi5da in napravo za
dodajanje goriva v kuri5de in prepreduje Sirjenje poiara v
skladi5de goriva.

2.16. Varovalo za prepreievanje povratnega viiga -
vPv (Rzs)

Tehnidna naprava, ki prepreduje povratni vZig gorljivih
plinov in dimnih plinov iz kurilne naprave v skladiSde,
bunker ali silos goriva.
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2.17. Samodejna gasilna naprava - SGN (SLE)
Naprava, ki v primeru povratnega poilara sluZi samodejni
zadu5itvi ogrrja v obmodju naprave za dodajanje goriva.

2.18. Posebnekonstrukcije
Avtomatske kurilne naprave na les z biswenimi odstopanji
od te tehnidne smernice (glej todko 6.4.).

2.19. Zaporni sloj
Zgoiilena polnitev goriva (zaporni sloj) v napravi za
dodajanje goriva, s dimer je prepreden powatni vZig
gorljivih plinov iz kuriSda v skladi5de, bunker ali silos
goriva.

2.20. Javljalnik visoke temperature v skladi5iu goriva
ali zalogovniku - JVT (TUB)

Temperatumo tipalo, ki pri prekoraditvi mejne temperature
na obmodju transportnega voda znotraj skladi5da goriva ali
zalogovnika aktivira opozorilno-e napravo-e.

2.21. Naprava.. za nadlzor temperature v kuri5tu
NTK (TUr)

Naprava za nadzor temperature v zgorevalnem prostoru -
kuri5du, potrebna za zanesljiv vLig.

2.22. Transportnanaprava
Naprava za transport goriva znotraj transportne napeljave.
Tak primer je podajalni polZ.

2.23. Opozorilnanaprava
Akustidna ali optidna naprava, ki jo aktivira JVT (TUB) ali
druge kontrolne naprave oz. se aktivira v primeru motenj in
opozori upravljalca naprave ali druge osebe na motnje.

3. Goriva

Goriva v smislu te smemice so:

3.1. fini, srednji ali grobir sekanci in iaganje (zdrobljen
les z ali brez lubja),

3.2. iz lesa ali lesnih ostankov izdelane oblike
stiskancev, kot so peleti2,

3.3. drugi lesni ostanki z nizkim deleiem prahu iz
strojne obdelave in predelave lesa.

4. Skladi5ienje goriva

l vskladusttandardomaONORMM7132inM7133
2 v skladu sstandardom ONORM M 7135

4.1. Splo5ne zahteve

4.1.1. Gorivo se praviloma lahko skladiSdi le v
skladi5dnih prostorih - skladi5dih, bunkerjih ali silosih.

4.1.1.1. V kurilnicah je skladi5denje goriva dovoljeno samo
v negorljivem zalogovniku (pred kurilno napravo) z
najvedjo kolidino 1,5 m3 goriva.

4.1.1.2. V kmetijskih objektih je treba pri skladi5denju
goriva (razen sekancev) na obmodju gospodarskega poslopja
(prostor za shranjevanje) gorivo skladi5diti prostorsko
lodeno od pridelka.

4.1.2. Med skladi5dem goriva in kurilnico mora biti v
osnovi poZama pregrada, dolodena v skladu s tabelama 5t. I
in2.

4.1.3. Nadzemna skladi5da goriva in silosi morajo biti v
spodnjem delu neposredno dostopni in pohodni z moinostjo
vamega pramjenja.
Odprtine za pranjenje morajo imeti povrSino najmanj 1,8

m' in biti dostopne s prostega. Dodatno je potrebno v
zgornjem obmodju silosa zagotoviti dostop za revizijske
namene. Predvideti je potrebno ustrezne podeste in
vzpenjalne lestve.

4.1.4. Koncentriran vnos prahu v skladi5da goriv,
bunkerje in silose ni dovoljen.

4.1.5. V skladiSdih goriv, bunkerjih in silosih so lahko le
naprave, ki so potrebne za obratovanje in vzdrZevanje.

4.1.6. Skladi5da, bunkerji in silosi, v katere se ostanke
lesa vna5a strojno s sesalnimi napravami, kakor tudi
filtrirnice (prostori s filtrimimi napravami) in prosto stojede
filtrime naprave, morajo biti opremljene s pritrjeno fiksno
napravo, ki omogoda varno zatiranje poiara in eksplozije
pred odpiranjem dostopov v te prostore. Naprava se sestoji
iz praxih cevi z odprtimi Sobami za vnaianje gasilnega
sredstva. Gasilno sredstvo mora biti enakomemo
porazdeljeno po celotni povr5ini. Sobe morajo biti za5ditene
pred nedistodami.

Pri tem ne gre za klasidne gasilne naprave, ker zaradi
statidnih razlogov ga5enje gorede vsebine z velikimi
kolidinami vode ni primemo. Z vnosom gasilnega sredstva
(voda, inertni plin), naj bi prepredili eksplozije prahu in
plinov, ki nastanejo pri tlenju goriva v praznem delu silosa.

4.1.7. Silose in naprave za filtiranje je treba opremiti z
napravo za za(Eito proti streli v skladu s standardom
6NOnU EN 8049. Na to napravo je potrebno prikljuditi vse
kovinske dele silosa ter naprav za filtriranje, cevovode,
separatorje, lestve, podeste ipd.
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4.1.E. Odzradevalne odprtine in odzradevalna kolena
separatorjev masnih delcev (ciklonov) je potrebno
razporediti tako, da je prepreden vpliv iskrenja iz dimnikov.
Ustje dimnika mora biti najmanj 2 m vi5je od odzradevalnih
odprtin separatorjev.

4.1.9. Prosto stojedi silosi iz negorljivega materiala, npr.
jeklene plodevine, morajo biti oddaljeni od odprtih delov
(odprtin) stavbe in iztrodov v sili v razAalji polovice vi5ine
silosa, oz. najmanj 5 m. Sicer pa upoStevati veljavne
predpise ali smernice s tega podrodja.

4.2. Dodatne zahteve za skladi5Ene prostore za pelete

4.2.1. Pri skladi5denju pelet v razsutem (sipkem) stanju v
skladi5dih zapelete, je v njih zaradi prepredevanja vZiga,
elektridna instalacija prepovedana.

4.2.2. Z,aradi prepredevanja elektrostatidnega naboja je
potrebno vgraditi kovinske polnilne nastavke in napeljave -
vode.

4.2.3. Pri prehodu skozi gradbene elemente, ki omejujejo
poZarni sektor, je potrebno polnilne vode izvesti iz jekla in
jih glede na zahtevan razred poZarne odpornosti zapreti oz.
izolirati (kot primer izvedbe na sliki l7). Polnilni vodi iz
drugih kovin morajo biti v vseh poZamo ogroZenih prostorih
v celoti obdani z oblogo odpomo napoLar.

4.2.4. Polnilne nastavke je treba zapreti s pokrovi. V
prostorih z vedjo poZamo obremenitvijo je treba polnilne
nastavke zapreti oz. pokriti poZamo varno.

4.2.5. Na notranji strani vhoda v skladi5de je potrebno
dodati razbremenilnik pritiska proti peletam skladiSdenim v
razsutem stanju (skladiSdenju pelet v sipkem stanju), v
obliki lesenih plo5d ali desk v izvedbi utor - pero.

4.2.6. Z,a prepredevanje elektrostatidnega naboja je
potrebno vse prevodne dele skladi5dnega sistema in
odvodnega sistema goriva ozemljiti in potrditi s preizkusom.

4.2.7. Uporabljeni materiali za zalogovnike morajo biti
tako izvedeni, da se lahko iz.kljudi nastajanje isker kot
posledica elektrostatidnega naboja. Proizvajalec mora to
potrditi.

4.3. Dodatne zahteve za silose, bunkerje, skladi5ia
goriv, v katere iz obdelovalnih strojev stalno strojno
dovajajo ostanke lesa

4.3.1. Ta skladi5da morajo biti take izvedbe, da se

nadtlak, ki nastane v primeru eksplozivnegavLiga prahu ali
gorljivih plinov goriva lahko brez nevamosti izenali z
okolico. V strehi, stropu ali v zgomjem delu zunanje steneje

potrebno zagotoviti razbremenilne naprave (eksplozijska
loputa ali razpodna ploSda) po VDI 3673. Te odprtine
morajo voditi na prosto in ne smejo biti neposredno
usmerjene v prometne ali reSilne poti, kot tudi morebiti
ogroZene sosednje objekte. Razbremenilne naprave morajo
biti zaradi zmanj5ane trdnosti in mase primemo lahko
odzivne. V primeru sproZitve delci ne smejo ogroZati oseb.
Minimalna ploskovna razbremenitev mora biti dolodena po
vDI3673.

4.3.2. V primeru, da so prostori s filtri razporejeni
neposredno nad skladiSdem, je potrebno odprtine za tlaEno
razbremenitev tako za prostore s filtri kot za silose
izrailunati in izvesti v neodvisnosti s prostori s filtri in
silosom, v tem primeru ne veljajo kot efektivne povr5ine
tladne razbremenitve.

5. Gradbeno tehniine poZarne zahteveza
zalogovnike v kurilnici in skladi5ia
goriv

5.1. Za gradbeno tehnidne poZarne zahtpve za skladi5da
v kurilnici in skladi5da gorivje potrebno upoStevafi tabelo I
in 2, ob upo5tevanju okoli5kih gradbenih objektov (po todki
5.1.1, 5.1.2 in 5.1.3). Upo5tevati je potrebno tudi druge
morebitne veljavne predpise s tega podrodja, lahko tudi
dolodbe TRVB B 108 in TRVB C 141.

Tabeli I in 2 se nana5ata na naslednje moZnosti izvedbe
kurilnice in skladi5da goriv v nrezi s poZarno tehnidnim
lodevanjem podroEij, ki niso povezana z njimi.

5.1.1. Kurilnica in zalogovnik sta samo stojeda, pri tem
pa je treba upo5tevati poZame cone v skladu s posameznimi
gradbenimi predpisi, vendar pa vsaj v skladu s TRVB B
108, 7. todko2 in oddaljenost od skladi5denja na prostem
najmanj v skladu s TRVB C l4l 4. todka2.

Samo stojeda kurilnica in skladiSde goriva, pri demer je pri
poZamih conah potrebno upo5tevati gradbene predpise,
najmanj pa TRVB B 108, tolka 72) in pri oddaljenosti do
skladiSdenja na prostem, najmanj TRVB C l4l,todko 42).

5.1.2. ie kurilnica in skladi5de goriva s strani, zgoraj ali
spodaj mejita na gradbene elemente odpome na poilar, brez
odprtin, morajo biti vse morebitne odprtine odmaknjene
zgoraj 5 m, spodaj in ob strani pa 3 m, da se v dim vedji
meri prepredi prenos poilara.

5.1.3. Kurilnica in skladi5de goriva ob strani ali spodaj ali
zgoraj mejita na poZamoodporne gradbene elemente z
odprtinami ali na gradbene elemente, ki niso odporni na
poZar so pa razporejeni notraj stavbe.
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5.2. Napeljave, ki so vodene skozi gradbene elemente s 5.4. Vsi gradbeni elementi F90 (REI 90) morajo biti
poZarno tehnidnimi zahtevami je potrebno v obmodju zgrajeni iz negorljivih materialov, pri gmdbenih elementih' preboja iz,olira/ci, oz. obloZiti, skladno z zahtevanim F30 (REI 30) pa mora biti vsaj povr5ina iz negorljivih
razredom poZame odpomosti. materialov. Kot negorljivi materiali veljajo vsi materiali

razreda gorljivosti >A< v skladu s standardom 6NOnU n
5.3. V tej smemici so podane zahteve glede poZamih 3800-l ali iz materialov z dokazilom eworazreda >Al< ali
lastnosti gradbenih materialov in gradbenih elementov, v >A2<vskladusstandardomSISTENl350l-1.
skladu z avstrijskimi standardi, kot tudi v skladu z
ewopskimi standardi (poiama odpomost gradbenih
produktov).

ONOnfrA B 3807 vsebuje primerjalne tabele ewopskih
razredov poZame odpomosti gradbenih proizvodov glede na
avstrijske.
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Tabela 1: Gradbeno poiarno tehniEne zahteve za kurilnice in skladi5ia goriv pri gorivih v skladu
s toiko 3.1. (sekanci) in toiko 3.3. (drugi lesni ostanki z nizkim deleZem prahu)

(l) Kot negorljivi v smislu te smemice veljajo gradbeni materiali, razreda gorljivosti >A<, v skladu z ONORM B 3800-1 ali gradbeni materiali z izkamm
>>ewo razreda< >Al< ali A2< v skladu z SIST EN 13501-1.

(2) Podane kombinacije Stevilk - drk so razredi poZame odpomosti, ki ustezajo predvidenemu standardu SIST EN, za vsakokaten gradbeni element.
Zaradi poenostavitve sta podana oba razeda. Izkaz k razvrstitvi v razred poZame odpornosti mora temeljiti na usfeznem dokumentu akeditiranega
orgarraza preizku5anje, kot npr. spridevalo o preid<usu, porodilo o preizkusu ali poroCilo o klasificiranju. Podana razreda ali podani razredi po SIST
EN sta vzeta iz SIST EN 13501-2.

(3) Samo Ee obstaja nevamost prenosa poZara, sicer negorljivo (1)

(4) Samo de obstaja nevamost prenosapoZara, sicer nobenih zahtev.

Gradbeni
elementi

Kurilnica Skladiるこe2oriva
Za

5.1.1.

(SalnOStOine)

hteve v skladu stoこ lko

5.1.3.

(niti 5.1.1.niti

5.1.2.,znotrai

stavbo

Za

5.1.1.

(SalnOStOineD

htevevskladustolI s.r.z.
I lmeji na

I ognjeodporne
gradbene

I elemente brez
odortin)

ko

5.1.3.

(niti 5.1.1.niti

5.1.2.,znotrai

stavbo

Zunanje stene

NegoruiVO(1) negorliivo(1)

F90
RE1 90

2)
ni zahtev ni zahtev

F90
RE1 90

(2)

Stene, ki mejijo na
sosednje prostore ni zahtev ni zahtev

F90
RE1 90

2)
nl zahtev ni zahtev

F90
RE1 90

(2)

Sfop = streha

NegorttiVO(1) negoruiVO(1) ０

０

９

９

Ｉ

の

Ｆ
ｕ
＜

ni zahtev ni zahtev
F90

RE1 90
(2)

Sfop proti zgorajin
spodaj leZedim prostorom ni zahtev ni zahtev ０

０

９Ｆ９
硼
②

ni zahtev ni zahtev
F90
M190

(2)

Vrata na prosto

Nego崎市0(1) negoruiVO(1)

T30い
'

E1230‐C
O)

nl zahtev ni zahtev
T30

E1230‐C
(2)

Vrata k sosednjim
prostorom vkljudno s

skladiSdem goriva
ni zahtev

T30
E1230…C

(2)

T30
E1230‐C

(2)

nl zahtev Ｃ

Ｔ３０

２
３０

［
②

Ｅ

T30
E1230‐C

(2)

Vrata k prostorom s

poviSano poZarno
nevamostjo, potem za
izhod v sili in k zgoraj
leZedim prostorom

ni zahtev

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230‐C

(2)

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230‐C

(2)

ni zahtev

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230‐C

(2)

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230‐C

(2)

Okna

ni zahtev ni zahtev

０

０

０

３

３

＜

Ｇ

Ｅ
②

se ne da odpreti

ni zahtev ni zahtev

３０

３０
。

Ｇ

Ｅ
②

se ne da odpreti
Pre- in odzradevalne
odprtine zunanje stene

ni zahtev nl zahtev

Re5etka
negorljiva (r)

gostota re5etke
ca. 10 mm

ni zahtev ni zahtev

Reこetka

negor」市oO)

80StOta regetke
ca.10 mrn

Prezralevalni vodi, ki so
speljane skozi druge
prostore ni zahtev

L90,K90
E190

(2)

(VOd ali 10put→

L90,K90
E190

(2)

(VOd ali 10putal

ni zahtev

L90,K90
E190
0)

●Od ali 10putal

L90,K90
E190

(2)

(vod ali 10put→
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Tabela 2: Gradbeno tehniine poZarne zahteve za skladi5ia z gorivi v skladu s toiko 3.2. (peleti).
Za kurilnice veljajo enaki pogoji kot v tabeli I

(1) Kot negorljivi v smislu te smemice veljajo gradbeni mteriali, meda gorljivosti >A<, >A1< ali 42< v skladu z SIST EN 13501-1.
(2) Podaae kombireije Stevilk - drk so razedi poZame odpomosti, ki odgovrjajo predvidenemu standardu SIST EN, za vukokaten gra.dbeni element. Zradi pmostavitve

sta podma oba razeda. Izkz k rmtiwi v razed pofume odpomosti mora tmeljiti m ustreaem dokumentu akreditiranega organa za preiduluje, kot npr. spriievalo o
prcizkuu, porodilo o preizkusu ali porodilo o klasificirmju. Podana rmeda ali podani razredi po SIST EN sta vreta iz SIST EN 13501-2.

(3) Smo de obstaja newost prmoss poZam, sicer negorljivo (r)

(4) Smo de obstaja nevmost prmosa poZara, sicer nobenih ahtev.

Gradbeni
elementi

Zalosovnik soriva
vsi naEini skladi5denja

5.1.2.
(meji na ognjeodpome

gadbene elemente
brez odprtin)

5. l. l.
(samostdne)
(samostojeEe)

1彎卜 1獅
粘 ;対

1獅
'Vnik y 15♂

乙ahteve v skladu s to6ko

5.1.3.

(niti 5.1.1.niti 5.1.2.,znott staVbCn

Zunanje stene

ni zahtev ni zahtev

F90
RE1 90

(2)

F90
RE1 90

12)

F90
RE1 90

(2)

Stene, ki mejijo na
sosednje prostore ni zahtev nl zahtev

F90
RE1 90

2)

F90
RE1 90

0)

F90
u19o

O)

Stene proti sosednji
kurilnici

F90
RE1 90

2)

F30
RE1 30

2)

F90
RE1 90

0)

Strop= streha

ni zahtev ni zahtev

F90
RE1 90

2)

F90
RE1 90

(2)

F90
RE1 90

2)

Strop proti zgoraj in
spodaj leZedim prostorom ni zahtev

F90
RE1 90

(2)

F90
RE1 90

(2)

F90
RE1 90

(2)

Vrata na prosto

ni zahtev ni zahtev
T30

E1230‐C
(2)(3)

T30
E1230¨C

(2)(3)

T30
E1230¨C

(2)

Vrata k sosednjim
prostorom vkljudno
kurilnici

T30
E1230¨C

(2)

T30
E1230‐C

12)

T30
E1230‐C

(2)

T30
E1230‐C

O)

Vrata k prostorom s
poviSano poZamo
nevamostjo, k potem za
zasilnim izhodom in k
zgoraj leZeEim prostorom

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230¨C

(2)

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230‐C

(2)

T30
E1230‐C

(2)(3)

T90
E1290‐C
ali 2 x

T30
E1230‐C

O)

Okna

ni zahtev nl zahtev

G30
E30
(2\ (4\

se ne da odDreti

(}30

E30
(2)14)

se ne da odpreti

０

０

０

３

３

て

Ｇ

Ｅ
②

se ne da odpreti
Pre- in odzralevalne
odprtine zunanje stene

ni zahtev ni zahtev

re5etka negorljiva ('

gostota resetke

ca. l0 mm

resetka negorljiva (r)

gostota re5etke
ca. 10 mm

reSetka negorljiva (t)

gostota re5etke
ca. 10 mm
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6. Tehniine zahteve za naprave z
vidika poiame za56ite

6.1. Splo5ne zahteve

6.1.1. Avtomatske kurilne naprave na les morajo biti
opremljene z naprav.lmi za krmiljenje, dodajanje in
varnostnimi napravami, ki prepredujejo povratno gorenje
oz., powatni viLig zaradi iskrenja oz. povratni vZig gorljivih
plinov iz kuri5da v predzalogovnik oz. skladi5de goriva,
bunker ali silos.

6.1.2. Kurilne naprave morajo skupaj z napravami za
dodajanje in varnostnimi napravami vzdrLati mehanske in
termidne obremenitve, ki nastopijo med obratovanjem.
Zgrajene morajo biti tako, da je prepredeno izstopanje
goriva in prahu.

6.f3. Naprave za odjem, transport in doziranje goriva
morajo biti tako zgrajene ali opremljene, da se pogon pri
blokiranju in teZkem zaganjanju ali delovanju izklopi
(primer stikalo za zai[ito motorja).

6.1.4. V primeru izpada ventilatorjev za zgorevalni zrak
oz. sesalnih ventilatorjev se mora naprava samodejno
izkljuditi.

6.1.5. Pred vsakim zagonom kuri5da in pred vsakim
postopkom vZiga morajo biti poti dimnih plinov zadostno
prezradene.

6.1.6. Kurilna naprava mora biti tako opremljena, da je v
vsakem obratovalnem stanju zagotovljen zadosten odvod
dimnih plinov (ustrezno dimenzioniran dimnik, po potrebi
vgraj en sesalni ventilator).

6.1.7. Pred postavitvijo avtomatske kurilne naprave na les
je potrebno poiskati ustremo re5itev, ki bo omogodala
pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja s strani
pooblaidene javne sluZbe - >dimnikarske sluZbe<

6.1.8. Avtomatske kurilne naprave na les morajo biti take
izvedbe in imeti moZnosti takega obratovanja, da se gorivo
lahko doda samo v primeru, ko se bo preko avtomatske
vLigalne naprave ali zadostnega osnovnega ognja, gorivo
lahko zanesljivo vZgalo.

6.1.9. Upo5tevati je potrebno vamostne zahteve navedene
v standardih SIST EN 12828 (ONORM B 8130 in B 8l3l).

6.1.f0. Pri kurilni napravi je potrebno namestiti stikalo za
izklop v sili (vamostno stikalo) in sicer na neogroZenem in
lahko dostopnem mestu izven kurilnice, katero izkljudi
zgorevalno napravo in dovod goriva. Ne sme pa izkljuditi

osvetlitve, odvoda dimnih plinov in naprav za prenos
toplote.

6.1.11. Za prepredevanje prenapolnitve zgorevalnega
prostora (kuri5da), je potrebno vgraditi kontrolnik nivoja
polnjenja ali enakowedno napravo.

6.1.12. Pri pnevmatskem polnjenju iz skladi5da goriva,
bunkerja ali silosa s strojnimi sesalnimi napravami je
potrebno na obmodju vertikalnegaja5ka ali cevi po potrebi
vgraditi tesno zaprto kolesno celidno zapiralo ali
enakovredno napravo tako, da je zagotovljena zradna
(ehnidna) loEitev zalogovnika (skladi5da) in kuri5da.

6.1.13. V odvodni sistem odpadnih plinov kuri5da je treba
vgraditi nadtladno loputo tako, da se nadtlak, ki nastaja pri
eksplozivnem vZigu, pravilno razbremeni. Loputa mora biti
tako name5dena, da ne ogroZa ljudi.

6.1.14. Pri napravah s toplotno modjo < 400 kW se mora
pri aktiviranju fUg ati drugi posebni kontrolni napravi oz. v
primeru motenj vkljuditi akustidna opozorilna naprava. Pri
napravah s toplotno modjo > 400 kW morajo obstajati tako
akustidne kot optidne opozorilne naprave ali druge
enakovredne naprave. Te opozorilne naprave morajo biti
nameSdene na mestu, kjer se jih zagotovo zann. Opozorilne
naprave morajo biti opremljene s preskusnimi napravami.
Po zauravanju opozorilne naprave, je dovoljen izklop
opozorilne naprave. Po aktiviranju naprav in odpravi
motnje, mora biti opozorilna naprava ponovno v stanju
pripravljenosti.

6.1.15. Pri avtomatskem odjemu gorivaiz skladi5da goriva
je priporodljivo, da se na predelni steni neposredno nad
dovodno napeljavo (vodu) predvidi revizijska odprtina
manj5e dimenzije. To odprtino je potrebno zapreti z
elementom s poZamo odpornostjo T 30 / EI 30 in s skladno
s predpisi vgmjenim gradbenim elementom ali s

preizkuSenimi distilnimi dimni5kimi watci.

6.1.16. Vse vamostne naprave, zahtevane za doloden tip
naprave (glej tabele 3,4,5), njihova razvrstitev po zasnovi
naprave in krmiljenje morajo biti preizku5ene s strani
akreditiranega organa za preizkulanje in ocenjene s

porodilom o preizkusu glede njihove celovitosti in
skladnosti. lzyzete so naprave, ki zadrZujejo powatno
gorenje GHE).

6.1.17 Kombinacija varnostnih naprav razlidnih
proizvajalcev in / ali tipov napravje dovoljena le takrat, de
je bilo njihova skupna udinkovitost potrjena v porodilu o
preizku5anju s strani akreditiranega organa za preizku5anje.

6.1.18. Na kurilno napravo je treba namestiti plo5dico z
opozorilom o dovoljeni wsti goriva.
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6.2. Tehnilne zahteve z,N posamezne varnostne
naprave

V nada[ievanju so opisane tehnidne zahteve za posamezle
varnostne naprave. Potrebne varnostne naprave za
posamezno kurilno napravo na les so odvisne od goriva,
izvedbe naprave, toplotne modi in kolidine zaloge goriva in
so razvidne iz tabel 3, 4 in 5 .

6.2.1. Naprava za zallri.evanje povratnega gorenja -
PZZ (NHE\

Vgradnja naprave, ki zadrZuje povratno gorenje (poZarna

zapora) (RIIE), je dovoljena le v kompaktnih napravah ob
uporabi goriva v skladu s todkama 3.1. in 3.2. Primemost
delovanja mora potrditi vsaj monter naprave.

6.2.2. Poiarno odporna zapora za za5iito pred
povratnim gorenjem POZ (RSE)

Zanesljivo zzpiranje vamostne naprave za zaidito pred
powatnim gorenjem (RSE) mora biti zagotovljena v fazi
zakuritve in v kritidnih razrnerah obratovanja ter v primeru
motenj in tudi pri izpadu elektrike. Izvedba naprave POZ
(RSE) mora biti tak5n4 da v nobenem stanju obratovanja ne
pride do oviranja delovanja oz. premikanja zapomega
elementa.

Pri vgradnji kolesno celidnega zapirala kot vamostne
naprave za zaldito pred powatnim gorenjem POZ (RSE), je
treba paziti na zadostno minimalno razdialjo med kolesno
celidnim zapiralom in napravo za dodajanje goriva, da se
prepredi powatri prenos gorljivih snovi kot so Zaredi delci
in iskre v primeru powatnega udara ognja.

To najmanj5o razdaljo dolodi proizvajalec v soglasju s t.i.
imenovanim preizkusnim organom. Po potrebi se predvidi
kontrolnik nivoja goriva (Primeri za RSE so loputa, zasun,
predaldno kolo, krogelna pipa itd)

6.2.3. Samodejno delujoEa gasilna naprava SGN
(sLE)

Ta gasilna naprava sluZi samodejni zajezitrr povratnega
gorenja znotraj naprave za dodajanje goriva. Z ustreno
kakovostjo in namestiMjo elementa (tipala) za ugotavljanje
gorenja mora biti zagotovljeno zanesljivo zauravanje
powatnega gorenja in takoj5nja samodejna sproZitev gasilne
naprave, tudi ob izpadu elektrike. Gasilno napravo je treba
prikljuditi neposredno na (tladno) oskrbo z vodo ali pa na
rezentoar z vodo.

Kolidina vode v rezervoarju naprave mora ustezati trikratni
prostornini naprave za dodajanje, vendar najmanj 20 l.
Rezervoar je treba opremiti z napravo za nadzor stanja
nivoja vode skupaj s prikljudkom na opozorilno napravo v
skladu s todko 6.1.14.

Odprtino za vnos vode za gaSenje v napravo za dodajanje
goriva je potrebno razporediti in izvesti tako, da ni moZna
zama5itev zaradi obratovanja in se jo lahko kadarkoli na
enostaven nadin tudi pregleda.
Vodilo napeljave gasilne naprave mora biti izdelano v
negorljivi izvedbi.

6.2.4. Naprava za nadzor temperature v skladiSlu
goriva / zalogovniku pred kurilno napravo JVT
(ruB)

Na zgornji strani ali neposredno nad prehodom iz odprtega v
zaprti del dovodne napeljave, je poffebno v notranjosti
skladi5da goriva, bunkerja ali silosa, oziroma v zalogovniku
pred kurilno napravo namestiti temperatumo tipalo v
za5diteni izvedbi, katero ob prekoraditvi temperature za
pribliZno 70o C ali najved 20o C nad najvi5jo pridakovano
temperaturo okolice, vklopi opozorilno(e) napravo(e). Pri
vklopu fUf ;e potrebno obvestiti gasilce.

6.2.5. Roina gasilna naprava RGN (IILE)
Ta gasilna naprava sluii galenju v skladiSdu goriva,
bunkerju ali silosu na obmodju naprave za odjem goriva in
dovodne napeljave in sejo aktivira rodno.

Ta naprava je sestavljena iz pranre cevi najmanj5ega
nazivnega premera DN 20 in mora biti vgrajena v skladi5du
goriva, bunkerju ali silosu, nad dovodno napeljavo pred
stenskim ali stopnim prehodom tako, da je doseZen dim
bolj5i rezultat ga5enja. Prazno cev je potrebno prikljuditi
neposredno na vir vode pod tlakom in opremiti z z:pomo
armaturo, name5deno v kurilnici. Ta armatura mora biti
oznadena z opozorilno plo5dico >gasilna naprava - skladiSde
goriva<. Gasilna naprava mora biti izvedena tako, da niso
moftre poSkodbe zaradi vnosa goriva ali naprave za odjem
goriva. Poleg tega je potrebno paati, da ni ovirano
dovajanje goriva do dovodne napeljave.

6.2.6. Varovalo pred povratnim viigom VPV (RZS)
Avtomatske kurilne naprave na les, pri katerih v veliki meri
obstaja nevarnost powatnega viiga zaradi iskenja, oziroma
vZiga powatnih plinov v dovodni napeljavi, morajo biti
opremljene z napravani, ki prepredujejo zgoraj navedene
nevamosti (na primer RSE kot preizku5ena kolesna
predaldna zapora, vendar samo za goriva skladno s todko
3.1. in 3.2., stalno prisotna in nadzorovana zapoma plast
goriva, sistem dvojnih loput, neprestan nadzor podtladnega
obratovanja kuri5da ali enakowedne naprave).

6.2.7. Naprava zs nadzor plamena v gorilnem
prostoru NPG GtIF)

V primeru izpada plamena ali nenastajanja plamena ali
nezadostrega osnovnega ognja je treba zaustaviti dovod
goriva v dasu, ki ga dolodi graditelj naprave, naprava pa se

mora samodejno izklopiti. Naprava za nadzor plamena se

mora med obratovanjem sama nadzirati.
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6.2.8. Naprava za nadlzor temperature v gorilnem
prostoru NTK (TUF)

V primeru nedoseganja spodnje mejne temperature, ki jo je
dolodil graditelj naprave, se mora v dasu, ki ga dolodi
graditelj naprave prekiniti dovod goriva, naprava pa se mora
samodejno izklopiti. Naprava za nadzor temperature se mora
med obratovanjem sama nadzirati.

6.2.9. Naprava za nadzor tlaka v gorilnem prostoru
r\PK@tir")

V primeru prekoraditve ali nedoseganja dolodenega obmodja
tlaka, se mora naprava v dasu, ki ga dolodi graditelj naprave,
samodejno izklopiti. Naprava za nadzor tlaka se mora med
obratovanjem sama nadzirati.

6.3. Posebne zahteve za kurilne naprave na pelete

6.3.1. Pri napravah s sesalnim sistemom, je potrebno
sesalne vode in po potrebi tudi vode za powatni tok zraka v
obmodju preboja, oz. prehoda gradbenih elementov, ki
sestavljajo poZarni odsek, odgovarjajode potrebnem razredu
poZame odpomosti, obdati (npr. preizku5ena poilama
man5eta pri vodih iz umetne snovi).

6.3.2. Pred polnitvijo zalogovnika (skladiSda) peletov je
treba pravodasno izklopiti kurilno napravo. Poleg tega je
treba preprediti povratno vsesavanje isker, Zaredih delcev ali
vrodih gorljivih plinov med postopkom polnjenja iz
zgorevalnega prostora (kuriSda) v vmesni zalogovnik
oziroma v skladi5de goriva. Po potrebi je treba izvesti
dodatne ukrepe (npr. zaporne armature v sesalnih in
powatnih vodih).

6.3.3. V bliZini nastavkov za polnjenje je treba namestiti
opozorilo, da se mora pred postopkom polnjenja izklopiti
kurilno napravo.

6.3.4. Pri napravah s sistemom te2rosti, mora biti
vertikalni jaiek za dovod goriva nad kolesnim celidnim
zapiralom izdelan iz debeloslojnejeklene plodevine v skladu
s SIST EN 10220. V vertikalnem jaiku v bliZini stropa mora
biti vgrajeno kolesno celidno zapiralo, preizku5eno kot RSE
in prirjeno neposredno na strop.

Razdalja med zalogo goriva v vrnesnem zalogovniku in
kolesnim celidnim zapiralom mora zna5ati najmanj 50 cm.

6.4. Odstopanja od te smernice @osebne
konstrukcije)

Odstopanja od tehnidnih zahtev, navedenih v tej smemici so
dovoljena, de je z drugimi ukrepi zagotovljena vsaj taka
poiama varnost, kot je zahtevano v tej smernici. Ta
odstopanja morajo biti potrjena s strani ustanove za

preizku5anje in prikazana v porodilu o preizkulanju v skladu
s todko 9.
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Izvedba naprave Toplotna moi I(olilina
skladi5ienesa soriva

Potrebne varnostne naprave Primer izvedbe

Kompaktna naprava
(Zalogovnik v kurilnici)

<150 kW ≦ 1,5m´
v kurilnici

RIIE SHka l

Kompaktna naprava
(Za10govnik v kuribici)

s povezavo s skladiζ ёem
負oriva

<150 kW ≦ 1,5m3
v kurilnici

- RSE
- TUB

(v zalogovniku)

Slika 2

Avtomatski odjem iz
skladi5da goriva

<400 kW <50mび
v skladiSёu

RSE
硼

Kot sHka 3
vendar brez HLE

<400 kW
>50 mJ
<200m3
v skladiSёu

RSE
WB
HLE

Slika 3

Slika 4

Avtomatski odjem iz
skladiSda goriva v
gospodarskem traktu,
vendar powSina
poZamega odseka ne sme
presedi 500 m2; poiama
stena k stanovanjskem
traktu

<150 kW <2001n3
v skladittu

RSE
硼

HLE
SLE
RZS

Slika 5

Avtomatski odjem iz
skladiSda goriva ali silosa
(velika naprava)

>T∫
よ猟:路Td

v skladiζ ёu

 ̈    RSE
¨

   硼

‐     HLE
‐     SLE
‐      RZS
‐      FllF ali]日 UF
‐    DIIF

SHka 6

Tabela 3: Potrebne varnostne naprave za gorirta v skladu s toiko 3.1. (sekanci), v

Legenda:

PZZ(Rlfr)
POZ (RSE)
vPV (RZS)
sGN (SLE)
RGN(HLE)
JVr (ruB)
NPK(FUF)
NrK(T0F)
NTZ(DUF)

odvisnosti od izvedbe naprave, toplotne moii in koliiine skladi5ienega
goHva

Poiama zadrLevalna zapora - naprava za zadrLevanje powatnega gorenja
PoZamo odporna zapora - vamostni sistem, ki prepreduje povratno gorenje
Varovalo pred powatnim vZigom
Avtomatska gasilna naprava
Rodna gasilna naprava
Naprava zanadzortemperature v skladi5du ali zalogovniku goriva
Naprava zanadzor plamena v zgorevalnem prostoru - kuri5du
Naprava zanadzortenrperature v zgorevalnem prostoru - kuri5du
Naprava zanadzortlaka v zgorevalnem prostoru - kuri5du
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Izvedba naprave Toplotna moE Koliiina
skladiSEenega
soriva

Potrebne varnostne naprave Primer
izvedbe

Kompaktna naprava
(zalogovnik v kurilnici)

<150 kW ≦1,5m´

v kurilnici
…  RIIE SHka l

Avtomatski
odjem iz
skladiSda
goriva v
vmesnim
zalogovnikom

Pnevmatski
(sesalni
sistem)

<150 kW
≦1,5 mj

v kurilnici

<50m3
v skladiも ёu

- porodilo o preizkuSanju
- poLarm zakljudek k

skladiSdu (npr. poZarna

man5eta)

SHke 7,10,13

Teftrostni
imos

<150 kW
≦1,5 mj

v kurilnici

<50m3
v skladiも ёu

porodilo o preizku5anj u
predalEno kolo (RSE)
transportni vod iz jekla

SHki ll,12

Avtomatski odjem iz
skladi5da goriva

<150 kW <50m・
v skladも ёu

‐  RSE SHka 8

<150 kW
≦1,5 mJ

(ca.9,5 ton)
v rezervoarlu

‐  RSE SHka 9a

<150 kW >1,5m'
v rezervoarlu

RSE SHka 9b

Vse wste naprav
>150 kW toplotne moё i

ali>50m3gOriVa
v skladiζ ёu

Posebne konstrukcije v skladu
s todko 6.4.

Tabela 4 Potrebne varnostne naprave za goriva y skladu s toiko 3.2 (peleti), v
odvisnosti od izvedbe naprave, toplotne mo6i in koliiine skladi5ienega
goriva

Legenda:

PZZ (Kl{E) Po1ama zadrievalna zapora - naprava za zadfzevanje powatnega gorenja
POT (RSE) Vamostni sistem, ki prepreduje povratno gorenje
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Izvedba naprave Toplotna moI Kollこ ina

skladiSこ enega gonva
Potrebne varnostne naprave Primer izvedbe

Kompalitna naprava
(zalogovnik v kurilnici)

<150 kW ≦ 1,5 mJ

v kurilnici
…   POZ(RSD SHka 14

Kompaktna naprava
(zalogovnik v kurilnici)
s povezavo s skladi5dem
soriva

<150 kW ≦1,5m3
v kurilnici

POZ(RSE)
JVT(TUB)
(V Za10govniku)

SLE

SHka 15

Avtomatski odiem iz

skladiζёa gOriva
<400 kW < 200 m3

v zalogovniku

POZ(RSE)
JVT(TUB)
RGN(IILE)
SGN(SLE)
VPV(RZS)

SHka 16

Avtomatski odjem iz
skladi5da goriva ali silosa
(velika naprava)

>Tlよ
猟:郡讐lTd

v zalogovnlku

POZ(RSD
JVT(TUB)
RGN(IILE)
SGN(SLE)
VPV(RZS)
FIIF aH]日」F)

NTZ(DIIF)

SHka 6

Tabela 5: Potrebne varnostne naprave za gorivu v skladu s toiko 3.3. (drugi ostanki lesa z nizkim
deleZem prahu), v odvisnosti od izvedbe naprave, toplotne moii, in koliEine skladi5Eenega goriva:

Legenda:
PZZ(NIffi) PoLamazadrZevalnazapota - naprava zazadri:evaaje powatnega gorenja
POZ (RSE) PoZarno odporna zapora - varnostni sistem, ki prepreduje povratno gorenje
VPV (RZS) Varovalo pred powatnim vZigom
SGN (SLE) Avtomatska gasilna naprava
RGN (HLE) Rodna gasilnanaprava
JVT (TUB) Naprava zanadznrtemperature v skladi5du ali zalogovniku goriva
NPK (FUF) Naprava zanadzar plamena v zgorevalnem prostoru - kuri5du
NTK (TLJF) Naprava zanadzartemperature v zgorevalnem prostoru - kuri5du
NTZ (DUF) Naprava zanadz.or tlaka v zgorevalnem prostoru - kuri5du
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7. Obratovanjervzdrtevanjerservisiranje

7.1. Graditelj naprave mora pravilno zagnati
avtomatsko kurilno napravo na les in upravljalcu naprave
izroditi porodilo o preizkusu delovanja naprav (priloga 3).

7.2. Monter naprave mora upravljavca naprave poduditi
o nadinu delovanja, poteku obratovanja in vzdrZevanju
vgrajenih tehnidnih varnostnih naprav ter o potrebnih
servisnih intervalih. Upravljavcu naprave je treba dobaviti
navodila za uporabo. Za opravljeno poudevanje monter
upravlj avcu iz.da ustr ezen dokument.

7.3. Upravljalec naprave je dolZan napravo upravljati v
skladu z namenom obratovanja, kot ga dolodi monter.
Odstopanja od navodil za uporabo niso dovoljena.

7.4. Rodno dodajanje goriva v kuri5de pri avtomatskih
napravah nadeloma ni dovoljeno. V kolikor proizvajalec ob
iz,klopljenem avtomatskem obratovanju in dolodenih
pogojih dovoljuje rodno nalaganje goriva, je potrebno
upoStevati predvidene vamosfile ukepe.

7.5. Upravljalec naprave mora pred pridetkom
kurilnega obdobja in po vsaki motnji preveriti brezhibnost
delovanja varnostno tehnidnih naprav (v skladu s prilogo 2).

7.6. Strokovnjak oz. kompetentna oseba mora
avtomatske kurilne naprave na les redno vzdrZevati v
naslednjih dasovnih intervalih in 5e dodatno ob motnji, oz.
pomanjkljivostih:

<150 kW
<400 kW
>400 kW

vsake 3 leta
vsaki 2 leti
enkrat letno

Kompetentne osebe so npr. s strani proizvajalca Solani
monterji ali sodelavci servisne sluZbe proizvajalca.

7.6.1. Pri kurilnih napravah na pelete s toplotno modjo <
150 kW, se lahko redna mesedna kontrola s strani
upravljalca, v skladu s todko 7.15. opusti, v kolikor se

servisiranje izvaja letno, namesto na tri leta, s strani
kompetentne osebe.

7.7. V primeru izpada ali motnje tudi zgolj ene
varnostne naprave, obratovanje avtomatske kurilne naprave
ni ved dovoljeno.

7.8. Vse poti dimnih plinov je heba redno distiti oz. jih
dati distiti poobla5denemu izvajalcu javne sluZbe
>dimnikarske sluZbe<. Upo5tevati je potrebno veljavne
predpise s tega podrodja.

7.9. Pokrove zalogovnika pred kurilno napravoje treba
po vsaki polnitvi zzpreti.

7.10. Netesna mesta na transportnem vodu ali na napravi
za dodajanje je treba nemudoma odstraniti.

7.11. Nezgorele delce goriva, ki se kopidijo na strehi, je
treba odstraniti, ker predstavljajo nevarnost viLiga zaradi
iskrenja.

7.12. Pri avtomatskem odjemu je treba redno preverjati
stanje zaloge v skladi5du goriva, bunkerju ali silosu.
Skladi5de je treba pravodasno napolniti, tako da je
zagotovljena stalna pokritost naprave za odjem goriva. To
zahtevo se lahko opusti pri kurilnih napravah na pelete.

7.13. V kurilnici je prepovedano skladi5Eenje gorljivih
materialov, z izjemo goriva v predz.alogovnikih in
zalogovnikih.

7.14. Pepel je treba do varne odstraniwe hraniti v
negorljivih posodah z negorljivim in tesno zapirajodim
pokrovom.

7.15. V dasu ogrevalnega obdobja oz. obratovanja je
treba avtomatske kurilne naprave na les vsak teden vizuelno
kontrolirati na pogled, enkrat mesedno pa mora upravitelj
naprave izvesti kontrolo v skladu s prilogo 2 ali v skladu z
navodili za uporabo.

7.16. V kontrolni knjigi v skladu s prilogo 2 je treba
voditi evidenco vseh kontrol, di5denj in drugih dogodkov.

8. Drugi poiarni ukrepi

8.1. Za prvo ga5enje morajo biti na razpolago prenosni
gasilni aparati v skladu z TRVB F 124.

8.2. Pri dimnikih, ki so v skladi5dih goriva, ni
dovoljeno skladiSdenje goriva v okolici 0,5 m od dimnika.
Po potrebi je treba predvideti ustrezne pregrade. V prazaem
prostoru, ki s tem nastane, nikoli ne sme biti gorljivega
materiala.

8.3. Gorljive usedline na wodih powSinah je treba
odstraniti.

8.4. Mehanske polnilne naprave za zalogovnike goriva
pred krilno napravo ter transportne naprave morajo biti
postavljene tako, da pri pogonu (elektromotorji vkljudno z
in5talacijam) ne more nastati nevamost pofura. Elektridni
motorji, ki so potrebni za pogon naprave za odjem, morajo
biti nadeloma name5deni izven zalogovnika goriva.

8.5. Elektridne naprave, predvsem svetila, morajo biti
in5talirana tako, da ne predstavljajo poZarne nevarnosti (npr.
povzrodanje nevarnosti z zalaganjem ludi).
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Priloga I - primeri izvedbe - zasnove naprav

Pri shematsko prikazanih kurilnih napravah gre za predkuri5da, retortna kuri5da ali kuriSda s spodnjim dovodom goriva.
Posamezne slike prikazujejo zgolj primere izvedb glede na tabele 3, 4 in 5.

Priloga 2 - Kontrolna knjiga

Vsa preverjanja, di56enja, opravila in dogodkeje treba vpisati v to kontrolno knjigo v skladu z naslednjim vzorcem.

Redne kontrole avtomatskih kurilnih naprav na les:
(v obdobju ogrevanja)

l. Tedenskevizuelnekontrole

Enkrat tedensko je treba vizuelno pregledati celotno kurilno napravo vkljudno s skladi5denjem goriva. Ugotovljene
pomanjkljivosti je treba nemudoma odstraniti.

2. Mesedne kontrole:

Vsak mesec je potrebno izvesti naslednje kontrole:

- Sposobnost delovanja vamostnega sistema, ki prepreduje powatni udar ognja (RSE), predvsem zanesljivost postopka
zapiranja

- Obratovalno pripravljenost gasilnih naprav vkljudno z dovodom vode

- distost poti dimnih plinov (vlek dimnih plinov na kotlu, vezni element in dimnik)

- Pravilno delovanje krmiljenja

- Sposobnost delovanja javljalnika motenj in ali opozorilnih naprav

- Pravilno obratovanje ventilatorjev zazgorevalni zrak in sesalnih ventilatorjev

- Pravilno stanje zgorevalnega prostora I obzidava

- Stanje prenosnega oz prenosnih gasilnih aparatov

- Pravilno hranjenje pepela

- Da v kurilnici ni gorljivih snovi

- Da na strehi niso nakopidene gorljive snovi

- PoZarni zakljudki (poZama vrata- samodejno zapirajola)

3) Servisiranje

Toplotna moi Servisni intervali
≦150 kW vsake 3 leta
≦400 kW vsaki 2 1eti

>400 kW I x na leto
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Priloga 3 - Preizkus instalacije

Graditelj naprave potrjuje, da je bila zgoraj navedena avtomatska kurilna naprava na les postavljena strokovno v skladu z
z,ahtevani tehnidne smemice Preventivna poiama zaiEita TRVB H I 18 izdaja 2003 "Avtomatske kurilne naprave". Poleg tega
graditelj potrjuje skladnost vgrajenih tehnidnih varnostnih naprav s priloZenimi dokazili o tipskem preizku5anju.

Upravljalec naprave je bil seznanjen z upravljanjem avtomatske kurilne naprave na les ter poduden o nadinu delovanja in
samokontroli tehnidnih varnostnih naprav. Med poudevanjem so bila upravljalcu izrodena navodila za uporabo.
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Priloga 4

TRVB B 108

7. Poiarni sektorji

7.1. NajmanjSa Sirina

Ogenj se lahko preko obmodja, na katerem ni gorljivih
snovi, Siri zaradi prenosapoiara z goredimi delci konvekcije
in ali toplotnega sevanja.

Izku5nje kaiejo, da zuadi goredih delcev lahko pride do
sekundarnih poZarov narazdalji ved sto metrov. Vendar pa

se v praksi tako Sirokih poZarnih con skorajda ne da

Kot primer je orientacijska formula
poZarnih con:

za najmanj5o Sirino

b=.f w
b : najmanj5a Sirina poZarne cone
I : dolZina ali Sirinanasproti leZedih stavb oz. naprav,

odvisno od lege
h : vi5ina nasproti leZedih stavb oz. naprav
f : faktor v skladu s tabelo l.

TRVB C I41

TRVB B 108,toこ ka 7.1.― NttmanjSa sirina pottarne cone

TRVB C 141,loこ ka 4。 ―NttmanjSe razdatte Od uskladiるこenega materiala

uresniditi. Za omejitev Sirjenja poLara so zato poleg
varnostnih razdalj, ki prepredujejo Sirjenje poLaru zaradi
toplotnega sevanja, pri stavbah potrebni zidovi iz teiko
gorljivih materialov in trdna kritina.

Najmanj5a Sirina poZamih con, s katero se lahko prepredi
Sirjenje ognja zaradi toplotnega sevanj4 je med drugim
odvisna od Sirine oz. dolZine, vi3ine, poZarne obremenitve in
v primeru poiara moZnih obsevanih pow5inah kot so okna,
stekleni gradbeni elementi, preboji, gorljivi elementi ipd. pri
nasproti leZedih stavbah oz. napravah. V ta namen literatura
navaja najradidnejSe postopke izradunavanja, vendar pa jih
ta smernica ne obravnava podrobneje.

Tabela l

Pri orientacijski formuli je treba uporabiti posamezne

najmanj ugodne vrednosti nasproti leZedih stavb oz. naprav.
Odvisno od situacije se lahko po potrebi namesto dolZine
prodelja za oceno uporabi najdalj5i poZami odsek, ki ga je
treba upo5tevati.
Nadeloma so okoli objektov, ki so za5ditene s Sprinkel
Skropilno napravo, potrebne poZarne cone (glej TRVB S

127).

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Najmanj5e razdalje do uskladi5lenega materiala

do meje zemljiSda: l0 m
do poZarnega zidu, ki na vseh shaneh za2 m sega dez skladi5den material: 5 m
do stavb lastnega obrata: l0 m
do izhodov iz stavb lastnega obrata, 6e le-ti predstavljajo edino pot zaizhod v sili in do stavb, ki niso del obrata,6e so
namenjene zadrilevanju oseb: 20 m
do javnih prometnih povrlin, rednih tokov itd: 5 m
pri izvedbi ognjenega ali poZarnega zidu se lahko v posamezlem primeru znanjSa najmanj5e razdalje navedene v todkah
4.3. in 4.4.

５

６

４

４

Odbojna povr5ina / faktor f

Nizka pdana obremenitev(<420 MJ/m2)

漁糖諺器盤認器ざ銚∬認l¥J/m2)

<20%     20%do 50%
1        1,5
1,5        2
2        2,5

>50%
2

2,5

3
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OPOMBE:

Todka 4.1.7. Zallitaproti streli

Pooblasdeni posameznik oz. fizidna ali. pravna 
.oseba preveri elektridno instalacijo po izvedbi oz. predpridetkom uporabe in o rezultatih preizkusania izdau.i.*ro potrdilo o izvedbi s tehnidnimi predpisi instandardi, kotje:

- Pravilnik o nizkonapetostnih instaracijah (Ur.l. RS st. 53/gg)

- Pravilnif^o..-zaqotavljanju.rTo.:ti in zdravja delavcev na delovnih mestih (ur.l. RS st.89/88), 10. dl. Govori o elektridnih instalacijair in zagotovilil, o p."pr.ditvi eksplozije.

Po prvem preizkusu novih naprav se dolodi tudi periodiko ponavljajodih pregledov v skladu z 10. in 136dlenom Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu p."d ,.ru-ostjo elektridnega toka (ur.l. RS st. 29192)
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