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MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH
1. ÚVOD
Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje a žije niekoľko tisíc
ľudí, zdravotníckeho, administratívneho a technického personálu a pacientov. Samozrejme, že všetci
využívajú energiu a všeobecne všetky formy dostupnej energie sa používajú na pokrytie vysokých
nárokov nemocnice. Vzhľadom k tomu, že väčšina nemocníc, zdravotníckych zariadení, ale aj kúpeľov
bola na Slovensku vybudovaná v minulosti, kedy v dôsledku „lacných energií“ sa nekládol veľký dôraz
na ich racionálne využívanie, je potenciál úspor energie v týchto zariadeniach značný. Taktiež
legislatíva týkajúca sa požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti vykurovaných objektov (prvá
tepelnotechnická norma ČSN 73 0540 „Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov“
vošla do platnosti v roku 1964) prakticky až do roku 1992 bola príliš „mäkká“ a umožňovala výstavbu
objektov, ktoré majú vysokú prevádzkovú náročnosť na spotrebu energie najmä na vykurovanie.
Potvrdzujú to jednoznačne aj vykonané energetické audity a akcentovanie vysokých prevádzkových
nákladov súvisiacich s energetickým hospodárstvom zo strany majiteľov a správcovských organizácií
objektov.
Tabuľka č.1 Rozdelenie počtu a podielu zdravotníckych zariadení podľa etáp výstavby
Počet
objektov
Roky
Roky
Roky
Po roku
Do roku 1950
nespresnené
spolu
1951 - 1970
1971 - 1983 1984 - 1992
1992
počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

44

13,5

79

24,2

54

16,6

36

11

23

7,1

90

27,6

326
Zdroj: Petráš, Dahlsvenn – „Energetický audit budov“
V nemocniciach a kúpeľoch na prvé miesto medzi konzumentmi energie sa radí vykurovanie, tesne
nasledované elektrickou energiou, ktorej spotreba rapídne vzrástla najmä v ostatných desiatich rokoch
a potom ohrevom úžitkovej vody pre hygienické účely alebo v kúpeľoch vody bazénovej, či minerálnej,
práčovňami a stravovacími službami.
Elektrická energia sa používa na klimatizáciu a liečenie, svietenie a zdravotnícku techniku.
Na pokrytie týchto potrieb sa najlepšie využívajú dostupné formy energie so svojimi špecifickými
charakteristikami:
- teplo: a) vyrobené vo vlastných výrobniach z palív : zemný plyn, vykurovacie
oleje, uhlie, drevo, často kombinované palivové základne, na vykurovanie,
výrobu teplej vody a pary
b) dodávané so sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT)
- elektrická energia: pre špecifické účely, kde sa nedá nahradiť
- slnečná energia: pre výrobu teplej vody, solárne kolektory zakomponované do architektonického
riešenia budov – na Slovensku zatiaľ v ojedinelých prípadoch
- tepelné čerpadlá a geotermálna energia: najmä v kúpeľoch s termálnou vodou.
Ostatné formy obnoviteľnej energie sa prakticky nevyužívajú.
Zemný plyn je v mnohých oblastiach žiadanou energiou č. 1. Popri klasickom trhu energie na
vykurovanie v oblasti obytných budov, získava zemný plyn dominantné postavenie aj v trhovom
segmente špeciálnych budov a komunálnych zariadení. V ostatnom čase k tomuto trendu prispieva aj
zmena legislatívy a prístupu k ekologizácii výroby tepla. Popri zásobovaní teplom a teplou vodou sa
v nemocniciach kladú rozsiahle požiadavky aj na zásobovanie elektrickou energiou, parou a na
chladiacu a klimatizačnú techniku. V nemocniciach sa možno stretnúť takmer so všetkými možnosťami
aplikácie inovovaných technológií na báze zemného plynu.

2

V porovnaní s inými budovami v sektore služieb, nemocnice, kliniky a kúpele majú výrazne vyššiu
mernú spotrebu energie vo vzťahu k vykurovanému objemu a ploche. Existujú pre to dva dôvody, do
určitej miery opodstatnené, napr.:
- nepretržitá prevádzka po celý rok (u kúpeľov neplatí)
- vyššia teplota vykurovaných priestorov pre pohodlie pacientov a klientov
Reguláciou spotreby energie dobrým riadením všetkých týchto potrieb možno dosiahnuť značné
úspory, pri udržaní alebo dokonca zvýšení rozsahu a úrovne poskytovaných služieb a znížení
znečistenia, čo prispeje k všeobecnému úžitku. Značná časť opatrení si však vyžaduje zásadný zásah
do koncepcie energetického hospodárstva konkrétneho zdravotníckeho alebo kúpeľného zariadenia.
To si vo väčšine prípadov vyžaduje nemalé investičné prostriedky.

2. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V SR
2.1. Sieť zdravotníckych zariadení v SR
Dňa 22. januára 2003 zobrala vláda na vedomie materiál ministerstva zdravotníctva s názvom
„Informácia o sieti zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky“. Od 1. januára 2003 prešlo 17
nemocníc s poliklinikou do zriaďovateľskej pôsobností obcí a 64 nemocníc s poliklinikou (z toho 36
polikliník a 28 nemocníc s poliklinikou) do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, v
pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zostáva 58 zdravotníckych zariadení (ZZ). V súčasnej
dobe prebieha ešte stále reštrukturalizácia zdravotníctva, takže uvedený stav nie je konečný.

2.2. Ústavná zdravotná starostlivosť (stav k 30.6.2005)
Poskytuje sa v 84 (z toho je 7 inorezortných) nemocniciach a nemocniciach s poliklinikami, väčšinou v
štátnych (neštátne sú 3), v 27 odborných liečebných ústavoch a vysokošpecializovaných odborných
liečebných ústavoch a 11 liečebniach pre dlhodobo chorých. Psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v
6 psychiatrických nemocniciach, 5 psychiatrických liečebniach a 3 centrách pre liečbu drogových
závislostí. Z hľadiska lôžok sú nasledovné kategórie:
•
•
•

akútne postele - pre choroby s priemerným ošetrovacím časom 18 a menej dní
chronické postele - pre dlhodobo chorých, doliečovacie, fyziatrické, balneologické a liečebnorehabilitačné, ošetrovateľské, tuberkulózy a pľúcnych chorôb
psychiatrické postele - pre pacientov s psychiatrickým, gerontopsychiatrickým ochorením,
drogovo závislých

Celkový posteľový fond tvorilo v roku 2003 - 29 840 akútnych, 5 920 chronických a
5 030 postelí pre pacientov s psychiatrickým ochorením.
V prepočte na 1 000 obyvateľov to bolo 5,52 akútnych, 1,1 chronických a 0,93 psychiatrických lôžok.
Transformáciou ZZ prostredníctvom reštrukturalizácie posteľového fondu smeruje k 5 akútnym, 1
chronickej a 1 psychiatrickej posteli na
1 000 obyvateľov.
Počet postelí pre pacientov s akútnymi ochoreniami sa znížil o 308, väčšinou sa zmenili chronické
lôžka, ktorých počet stúpol o 205. Počet psychiatrických lôžok sa v roku 2002 zvýšil o 79.

2.3. Stacionáre
V rámci transformácie ZZ a redukcie posteľového fondu, najmä akútnych postelí, sa smeruje k
poskytovaniu ZS prostredníctvom tzv. jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - v denných
stacionároch, kde sa vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. Naň má potom nadväzovať
ošetrovanie a liečba v rodinnom prostredí.
Stacionáre môžu existovať samostatne alebo ako organizačná súčasť iných druhov zdravotníckych
zariadení. Vlani vzniklo 50 stacionárov (40 štátnych) so 404 miestami.

2.4. Kúpele
Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 23 kúpeľov.
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3. ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ NEMOCNÍC A KÚPEĽOV
3.1. Energetické systémy
Energetické systémy v nemocniciach musia spĺňať nasledujúce charakteristiky:
- kvalita a nepretržitá prevádzka
- segmentovanie inštalácie, aby sa predišlo riziku nákazy
- jednoduchá údržba
- používanie rôznych foriem energie pre optimalizáciu nákladov
- maximálna úspora energie
Okrem veľkosti nemocníc a počtu lôžok (v kúpeľoch od počtu klientov),
energie aj od nasledujúcich rámcových podmienok:

závisí celková potreba

– typ stavby, vek a využívanie nemocnice a kúpeľov
– klimatické podmienky v lokalite nemocnice a kúpeľov
– technické vybavenie a druh použitých nosičov energie
– prevádzka a údržba technických zariadení
– vyťaženie lôžok a intenzita lekárskej starostlivosti
Na základe existujúcich skúseností z oblasti zásobovania nemocníc energiou boli v minulosti v Európe
vytvorené špecifické parametre, ktoré slúžia na vzájomné porovnanie nemocníc. Energetické
parametre v nemocnici sú zvyčajne vztiahnuté na lôžka, príslušná jednotka je „kWh/(lôžko za rok)“.
K stanoveniu týchto parametrov dochádza na základe predpisu VDI 3807. Pri menších nemocniciach
treba konštatovať, že dochádza k veľkému rozptylu parametrov spotreby. S rastúcou veľkosťou
nemocnice a počtom lôžok možno konštatovať výraznú tendenciu rastu parametrov pre všetky zistené
médiá (vykurovacia energia, prúd, voda) (tabuľka č.2). Možno to vysvetliť rastúcim stupňom
technizácie a existujúcimi špeciálnymi využitiami pri rastúcej veľkosti nemocnice.
Tabuľka 2
ANALÝZA MERNEJ SPOTREBY ENERGIE
POUŽITIE
Kúrenie
Vetranie
Chladenie (klimatizácia)
Osvetlenie a elektrické výstupy

JEDNOTKY
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2

SPOTREBA
100 až 135
45 až 55
5 až 14
34 až 39

5 až 12
1,3 až 1,65

Spaľovňa
Ostatné

kWh/m2 vody
kWh/m2
kWh/lôžko/deň
kWh/m2
kWh/m2
kWh/jedlo
kWh/m2
kWh/kg prádla
kWh/m2
kWh/m2

CELKOVÁ SPOTREBA

kWh/m2

330 až 345

Teplá voda
Výťahy
Kuchyňa
Práčovňa

17 až 26
60 až 90
85 až 95
4 až 6

37 až 70
2,5 až 2,6
13 až 19
15 až 16

Zdroj: Electricité de France (EDF)

Pre porovnanie uvádzame merné spotreby energie stanovené pre niektoré výpočtové oblasti (zóny)
v SR - stanovené referenčné hodnoty. Metóda kľúčových čísel je bližšie popísaná v publikácii
„Energetický audit budov“- autori Petráš, Dahlsveen.
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Tabuľka č.3 Kľúčové čísla (merné spotreby ) pre nemocnice

Klimatická zóna:
Bratislava
Vykurovanie
Vetranie
Príprava teplej vody
Ventilátory/ čerpadlá
Osvetlenie
Rôzne
Chladenie

Spolu

Staré budovy

Budovy postavené po roku
2002

kWh.m-2

W.m-2

kWh.m-2

W.m-2

44,5
67,7
70,9
30,1
45,9
24,8
0

44
30
13
4
8
5
0

30,6
67,7
70,9
30,1
45,9
24,8
0

37
30
13
4
8
5
0

283,9

270,0

Zdroj: Petráš, Dahlsvenn – „Energetický audit budov“

Tabuľka č.4 Kľúčové čísla (merné spotreby ) pre nemocnice

Klimatická zóna:
Poprad
Vykurovanie
Vetranie
Príprava TÚV
Ventilátory/ čerpadlá
Osvetlenie
Rôzne
Chladenie

Spolu

Staré budovy

Budovy postavené po roku
2002

kWh.m-2

W.m-2

kWh.m-2

W.m-2

66,5
89,8
70,9
30,3
45,9
24,8
0

51
35
13
4
8
5
0

47
89,8
70,9
30,3
45,9
24,8
0

43
35
13
4
8
5
0

328,1

308,6

Zdroj: Petráš, Dahlsvenn – „Energetický audit budov“
Najväčšiu časť tepelnej energie v nemocniciach spotrebuje vykurovanie miestností a klimatizačné
zariadenie. Ďalším významným spotrebiteľom tepla sú pričlenené práčovne a kuchyne, pričom
v posledných rokoch možno pozorovať trend smerom k odčleňovaniu týchto jednotiek.
Okrem toho treba spomenúť ďalších spotrebiteľov v oblasti dezinfekcie a sterilizácie.
Požiadavky, ktoré kladú títo spotrebitelia na tepelné zariadenia v sfére nemocníc, sú komplexné
a rozmanité, pretože v závislosti od technického vybavenia je potrebné teplo s rôznymi parametrami:
– na prevádzku kuchyne para s tlakom 0,5 bar (0,05MPa)
– na dezinfekciu a sterilizáciu para s tlakom 2 až 4 bar (0,2 – 0,4 MPa)
– na prevádzku práčovne para s tlakom 4 až 6 bar (0,4 – 0,6 MPa)
– na prevádzku parných mangľov para s tlakom 10 až 14 bar (1 – 4 MPa)
– na kúrenie a teplú vodu s rôznou teplotou
– teplá voda alebo para na prevádzku vzduchotechnických zariadení
– teplá voda alebo para na ohrievanie teplej úžitkovej vody.
Tieto požiadavky sú väčšinou veľmi dobre pokryté zemným plynom, pretože nové technológie
umožňujú veľmi mnohostranné využitie zemného plynu. Na zváženie, v kontexte s novými
technológiami pre výrobu pary (vyvíjače pary) a možnosti použitia elektrických sterilizátorov, sú
centrálne zdroje tepla na báze parných systémov už, vo väčšine jestvujúcich zariadení, nie práve
optimálnou technológiou zásobovania teplom. Obdobná situácia je aj v kúpeľných zariadeniach.
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Štruktúru spotreby a jednotlivé podiely na spotrebe v nemocnici možno hrubo rozdeliť v súlade
s tabuľkou č. 2, resp.č.3 a č.4..

3.1.1. Výroba tepla a zásobovanie teplom na vykurovanie miestností
K výrobe tepla na vykurovanie miestností dochádza vo väčšine nemocníc pomocou plynových kotlov
na teplú vodu alebo paru (Obr. č.1) alebo (zriedkavejšie) zo systémov centralizovaného zásobovania
teplom (CZT).
Obr. č.1 Parná stredotlaková kotolňa

Často sa stretávame so staršími zariadeniami, ktoré už nezodpovedajú súčasnému stavu techniky
a zmene palivovej základne. Dimenzovanie týchto zariadení na výrobu tepla v mnohých nemocniciach
alebo kúpeľoch už nespĺňa aktuálne požiadavky, najčastejšie ide o výrazné predimenzovanie zdroja
tepla a celého vykurovacieho systému. Z toho vyplývajú zbytočne vysoké straty na zabezpečenie
pohotovosti zariadení a tiež vysoké straty tepla. Ako ďalší slabý bod možno považovať, že sa teplo na
vykurovanie často vyrába pomocou parných kotlov. Z toho vyplývajú vysoké straty tepla spalinami,
sálaním, odkaľom a odluhom kotlov, straty nevráteným kondenzátom
a v dôsledku
jeho
transformácie - skupenskej premeny z pary na teplú vodu.
Pre každú sledovanú nemocnicu a kúpeľné zariadenie je preto potrebné vypracovať koncepciu
zásobovania energiou, ktorá je zosúladená s ich potrebami a konkrétnymi špecifickými podmienkami.
Východiská úspory energie, ktoré sa získajú z tejto koncepcie zásobovania, musia prihliadať na
hospodárnosť zásobovania jednotlivými druhmi energie, ochranu životného prostredia a
zohľadňovať špecifické prevádzkové požiadavky nemocnice alebo kúpeľov na zásobovanie energiou.
Ako prvý krok odporúčame určenie potrebného výkonu na základe aktualizácie tepelných bilancií tzn.
porovnania existujúcich výrobných kapacít zdroja tepla so skutočnou potrebou tepla. Toto je potrebné
vykonať aj z toho dôvodu, že v súlade s EN STN 12831 (06 0210) došlo od 1.1.2004
k prekategorizovaniu vonkajších oblastných výpočtových teplôt. Ak existuje výrazné predimenzovanie,
je potrebné prehodnotiť, či by bolo ekonomicky účelné, keby sa zastarané zariadenie na výrobu tepla
nahradilo napr. moderným nízkoteplotným alebo kondenzačným kotlom (Obr.č.3 a č.4.),prípadne
inštalovali kotly v kaskádovom zapojení (najmä v menších zdravotníckych zariadeniach resp.
objektoch), alebo zásadným spôsobom zmenil celý vykurovací systém ( prechod na decentralizovaný
systém zdrojov tepla založený na sústave blokových a objektových kotolní). To predpokladá
aktualizovaný výpočet potreby tepla pre vykurovanie, klimatizáciu, ohrev vody (úžitkovej, bazénovej,
pre liečebné účely) prípadne tepla pre absorpčné chladenie. Pomocou takto odvodenej analýzy
skutočne potrebných množstiev tepla, možno za určitých okolností dospieť k rozhodnutiu o odstavení
časti parnej siete alebo inštalovaní decentrálnych zdrojov tepla na báze zemného plynu, ktoré
vytvárajú predpoklad pre zásobovanie jednotlivých spotrebičov v súlade s ich reálnou potrebou. To
vedie k podstatnému zníženiu sieťových strát a strát na zabezpečenie pohotovosti.
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Hospodárnosť existujúceho zariadenia na výrobu tepla možno zlepšiť tiež pomocou použitia systémov
na spätné získavanie tepla zo spalín - dymovodov za parnými alebo horúcovodnými kotlami. Pri
parných kotloch by sa mala overiť možnosť spätného získavania tepla aj z odkaľovacej vody,
dochladzovania kondenzátu, prípadne z termického odplynenia. Za priaznivých predpokladov možno
pri použití systémov na spätné získavanie tepla dosiahnuť úspory paliva až 15 %.
Obr. č.2: Staré kotly na uhlie v menšej nemocnici - ukážka

Ukážka možnosti inštalácie plynových kotlov v malých nemocniciach

Obr. č.3: Kaskádové zapojenie kotlov
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Obr.č.4.: Kombinácia kondenzačného a nízkoteplotného kotla
Časovo veľmi odlišné požiadavky spotrebiteľov tepla vedú k veľkému rozkolísaniu hydrauliky a teplôt
následne pripojenej tepelnej siete. S cieľom zabrániť zbytočným stratám v rozvodnej sieti je preto
potrebné, aby bola regulácia schopná prispôsobiť potrebné parametre skutočnej potrebe tepla. Okrem
toho je samozrejmé, že sú všetky rozvodné teplovody dostatočne zaizolované. Na miestach, kde
izolácia chýba alebo je poškodená, treba izoláciu v každom prípade vymeniť. Pri rekonštrukciách
teplovodných sietí, najmä v tzv. „rastlom“ teréne sa osvedčili bezkanálové teplovodné rozvody
s predizolovaných rúr s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Elektrickú energiu na pohon cirkulačných čerpadiel vo vykurovacích systémoch možno ušetriť
použitím čerpadiel s riadenými otáčkami – s frekvenčnými meničmi. Čerpadlá s riadenými otáčkami,
okrem spotreby elektrickej energie, zároveň znižujú tepelné straty v rozvode tepla.

3.1.2. Ventilačné a klimatizačné zariadenia - zásobovanie chladom
Vzhľadom na svoje úlohy kladú nemocnice náročné požiadavky aj na vzduchotechniku. Neustále sa
musia dodržiavať orientačné hodnoty množstva privádzaného vzduchu, výmeny vzduchu, teploty
a vlhkosti vzduchu. V nemocničnom prostredí treba okrem toho dbať na nízky obsah choroboplodných
zárodkov, mikroorganizmov, prachu ako i narkóznych plynov a aromatických látok. Po tejto stránke sú
obzvlášť citlivé operačné oddelenia, stanice intenzívnej starostlivosti, pôrodné sály a novorodenecké
stanice. Náročné požiadavky na vzduchotechniku vnútorných priestorov obmedzujú priestor na možné
úspory, avšak skúsenosti ukazujú, že sa aj tu často stretávame s rôznymi nedostatkami, ktoré vedú
k zvýšeným spotrebám. Tieto nedostatky možno zhrnúť pod heslami:
• nedostatočné využívanie regulácie
• nadmerné množstvá vzduchu a
• neprispôsobené prevádzkové časy
Z týchto nedostatkov vyplýva nutnosť pravidelného, odborného odskúšania ventilačných
a klimatizačných zariadení.
Ďalej treba preskúmať, či je ekonomicky účelné použiť systémy na spätné získavanie tepla.
Hospodárnosť takéhoto opatrenia pritom v rozhodujúcej miere závisí od vznikajúceho množstva
odpadového tepla, od stavebnej a technickej náročnosti inštalácie systému na spätné získavanie tepla
a v neposlednom rade od investičnej náročnosti riešenia. V novostavbách môže byť návratnosť
kapitálu vloženého do týchto systémov kratšia ako päť rokov.
Ďalším dôležitým hľadiskom pri úspore energie v súvislosti s klimatizačnou a ventilačnou technikou
v nemocniciach je výroba chladu. Potreba chladu v nemocniciach vzniká okrem iného v operačných
sálach, v interiéri situovaných miestnostiach a v kuchyni. Na pokrytie potreby chladu slúžia spravidla
elektrinou poháňané centrálne kompresorové chladiace stroje.
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V závislosti od zariadenia sa aj tu ponúkajú rôzne optimalizačné opatrenia:
• potrebe zodpovedajúca regulácia prietoku studenej vody pomocou použitia čerpadiel
s riadenými otáčkami
• monitorovanie dôležitých funkcií systému pomocou vhodných meracích prístrojov
a vyškoleného prevádzkového personálu
• inštalácia zásobníka ľadu na akumuláciu chladu, čím sa umožní prevádzkovanie kompresorov
počas doby s nízkou nočnou tarifou s cieľom dosiahnuť zníženie nákladov na elektrický prúd
• ak je to ekonomicky možné, inštalácia zariadenia na spätné získavanie tepla (chladiaca voda
z kondenzátora, horúce potrubie na chladivo).
Pri možnosti nových investícií do chladiacej techniky treba vypracovať výhľadové plánovanie
s prihliadnutím na iné varianty zásobovania (napríklad kompresorové chladiace zariadenie verzus
absorpčné chladiace zariadenie na báze zemného plynu a možnosť využitia „trigenerácie“ tzn.
združenej výroby elektriny, tepla a chladu v jednom zariadení).

3.1.3. Zásobovanie teplou vodou
Okrem zásobovania teplom na vykurovanie miestností predstavuje zásobovanie nemocníc a kúpeľov
teplou vodou ďalšiu podstatnú oblasť spotreby energie. K príprave teplej vody dochádza väčšinou
pomocou centrálne umiestnených ohrievačov vody, ktoré sú vyhrievané pomocou centrálnej výroby
tepla prostredníctvom výmenníkov tepla. Aj v prípade zásobných nádrží možno v mnohých prípadoch
konštatovať výrazné predimenzovanie, čo znamená, že množstvo teplej vody prevyšuje skutočnú
potrebu. Popri zvýšených stratách na zabezpečenie pohotovosti je predimenzovanie povážlivé aj
z hygienických dôvodov (vznik nebezpečnej baktérie – legionelly), pretože sa takto podstatne
predlžuje čas zotrvania vody v zásobnej nádrži.
Pri rekonštrukcii systémov na ohrev treba ohrievače vody a zásobníky teplej vody bezpodmienečne
prispôsobiť skutočnej potrebe.
Ďalšie možnosti úspory energie treba hľadať na strane spotreby. Na umývadlách a sprchách možno
spotrebu teplej vody podstatne znížiť pomocou inštalácie armatúr s obmedzeným prietokom alebo
automatickým uzatváraním, inštalovať pákové batérie a sprchy s úspornou hlavicou.
Tabuľka č.4 Hodnoty spotreby tepla a doby prevádzky v zariadeniach podľa STN 06 0320
Inštitúcie

Priemerná denná spotreba
tepla qd (kWh/d),
jednotlivé kategórie

Priemerný denný čas
prevádzky (h)

Nemocnice – spotreba pripadajúca na
1 lôžko vrátane spotreby pre personál

12,2

16

Odborné liečebné ústavy – spotreba
pripadajúca na 1 lôžko
vrátane spotreby pre personál

10,5

16

Polikliniky, zdravotné strediská
a ambulancie – spotreba v 1
ošetrovni(40 vyšetrení za deň)

28

8

Domy odpočinku

3,6

individuálne

Domovy dôchodcov – spotreba na 1
lôžko vrátane spotreby pre obsluhu

8,7

16

Jasle(denné) – spotreba na 1 dieťa
vrátane spotreby pre obsluhu

2,5

14

Kojenecké ústavy - spotreba na 1 dieťa
vrátane spotreby pre obsluhu

6,3

16

Detské domovy - spotreba na 1 dieťa
vrátane spotreby pre obsluhu

3,5

16

Ozdravovne - spotreba na 1 lôžko
vrátane spotreby pre obsluhu

4,4

16

Zotavovne - spotreba na 1 lôžko
vrátane spotreby pre obsluhu

3,5

16

individuálne

spravidla 7

Liečebné kúpele
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Zlepšenia existujúcej inštalácie môžu priniesť dodatočné úspory. Tie zahŕňajú:
•
•

•

izoláciu rozvodných okruhov a systémových komponentov (výmenníky, zásobníky)
separáciu okruhov, decentralizovanú prípravu teplej vody
teplota v rozvode 45 °C a používanie koncových dohrievačov pre prípad potreby použitia
vyššej teploty (z hygienických dôvodov sa teplá voda v zásobníkoch udržuje pri teplote 60 až
65°C)

3.1.4. Kuchyne a príprava jedál, práčovne, mangľovne, sterilizácia
3.1.4.1. Kuchyne
Ak sa jedlá pripravujú v nemocnici alebo v kúpeľoch, táto aktivita predstavuje výrazný podiel na
celkovej spotrebe energie v priemernej výške 1 kWh na jedlo. V závislosti od štruktúry zariadenia
(bunky, jednotlivé jednotky) a ostatných kritérií (personálne náklady, náklady na energiu a tarifné
možnosti), zariadenie sa môže rozhodnúť buď pre systém studenej linky (konečné zohriatie jedla na
mieste konzumácie) alebo pre systém teplej linky (jedlo sa roznáša pri teplote konzumácie). Oba
systémy sú viac-menej ekvivalentné z energetického hľadiska.
Boli zaznamenané aj extrémne spotreby energie v rozsahu od 0,5 do 10 kWh na jedlo. Následne
možno dosiahnuť úspory, ruka v ruke s efektivitou zariadenia, ale predovšetkým predchádzaním
mrhania energiou, napríklad používaním zariadenia len na varenie, obmedzením prehrievania na
absolútne minimum, zníženie tepla na varenie a používanie časovačov.
Je nutné, predovšetkým v systéme studenej linky, väčšinu prvkov (pece, nádoby na polievku, panvice)
priviesť do optimálneho režimu pred energetickou špičkou. Riadiaci systém dokáže zabezpečiť
programovacie funkcie optimalizáciou zaťaženia.
V systéme studenej linky by sa malo preferovať mechanické chladenie, ktoré spotrebuje menej
energie, kryogenické chladenie by sa malo vyhradiť len pre veľmi veľké kombinované jednotky.
Ako už bolo uvedené, v nemocniciach a kúpeľoch sú prevažne inštalované parné kotolne na prípravu
vysokotlakovej a nízkotlakovej pary. Tieto slúžia spravidla na zásobovanie úsekov klimatizácie,
ventilačnej techniky, kuchyne, dezinfekcie, sterilizácie, práčovne a parných mangľov. Požadované
tlaky pary ležia medzi hodnotami 0,5 a 14 bar.
Obr. č.5. Kuchyňa v malej nemocnici

V dôsledku odčleňovania rôznych činností (outsorsing), ku ktorému dochádzalo vo zvýšenej miere
v minulosti a tento proces i naďalej pokračuje (napr. odčlenenie, alebo zrušenie práčove, mangľovne a
žehliarne kuchyne), sú súčasné zariadenia na výrobu pary často predimenzované, pracujú na príliš
vysokej tlakovej úrovni a sú zdrojom zvýšených tepelných strát.
S cieľom zistiť možnosti úspory energie pri zásobovaní parou treba v prvom kroku určiť skutočnú
a nevyhnutnú potrebu pary. V mnohých prípadoch to možno najjednoduchšie urobiť pomocou
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inštalácie vodomerov na kondenzát. Na úseku nemocničnej kuchyne sa pri výmene kuchynskej
techniky ponúka možnosť použitia plynových sporákov a pecí, ktoré sa prevádzkujú priamo pomocou
zemného plynu prípadne kombináciou s elektrickými spotrebičmi.
Potrebu pary pre ostatné účely (práčovne, mangľovne a pod) je možné zabezpečiť samostatnými
generátormi – vyvíjačmi pary na zemný plyn ( malé výkony môžu byť aj elektrické), umiestnenými,
pokiaľ je to možné, čo najbližšie k miestu spotreby pary. Ukážka malých i veľkých vyvíjačov pary je na
nasledujúcich obrázkoch.
Obr.č.6. Elektrické vyvíjače pary - malých výkonov

Obr.č.7. Parné vyvíjače pary – väčších výkonov
Pri napájaní spotrebičov parou by sa mala preskúmať aj možnosť použitia systémov na spätné
získavanie tepla.
3.1.4.2. Nemocničné a kúpeľné práčovne
Nemocničné a kúpeľné práčovne využívajúce paru, potrebujú spracovať priemerne 3 kg suchého
prádla na deň a lôžko a sú veľkým konzumentom energie - vo výške okolo 4 kWh na 1 kg suchého
prádla.
Následnú úsporu možno dosiahnuť v distribúcii, výrobe, využívaní a regenerácii pary. Ale taktiež sa
musí optimalizovať používanie elektrickej energie a upravenej a neupravenej vody (10 až 35 l/kg
suchého prádla). Pre všetky inštalácie je nevyhnutné pravidelné sledovanie spotreby vody a energie,
aby sa dala určiť jej merná spotreba.

4. NOVÉ ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE
4.1. Kogenerácia
Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Dlhý čas sa úspešne
presadzuje vo vyspelých krajinách západnej Európy a predstavuje nezanedbateľný podiel na celkovej
výrobe energií napríklad v Holandsku, Nemecku alebo škandinávskych krajinách. Je to technológia
založená na princípe združenej výroby tepla a elektrickej energie. Uplatní sa všade tam, kde je
potrebná elektrická energia, teplá voda a kde sa vykuruje, od poľnohospodárskych a potravinárskych
podnikov, administratívnych budov, plavární, kultúrnych domov, hotelov až po väčšie bytové domy.
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Základná výhoda kogenerácie spočíva v technologickom postupe, ktorý zahŕňa súčasnú výrobu tepla
a elektrickej energie v jednom zariadení. To umožňuje dosiahnuť až 40 % úsporu vstupného paliva a
teda získať aj elektrickú energiu aj teplo podstatne lacnejšie a vo vlastnom zdroji.
V súčasnosti sa elektrická energia a teplo vyrábajú samostatne v elektrárňach a teplárňach, tým sa
zvyšujú straty a energie predražujú. Pri združenej výrobe je využiteľnosť paliva podstatne
efektívnejšia. Podrobnejšie to znázorňuje nasledujúca schéma.

Proces kogenerácie sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré sa volajú kogeneračné jednotky. Ide o
plynový spaľovací motor, ktorý poháňa trojfázový generátor. Ten vyrába elektrickú energiu. Chladením
motora, oleja a spalín sa získava teplo. Využiteľnosť takto získaných energií je široká. Elektrickú
energiu je možné použiť na pokrytie vlastnej spotreby (čo je v súčasnosti najvýhodnejšie riešenie),
prípadne ju predávať energetickým rozvodným závodom za ceny stanovené cenovým výmerom. Teplo
sa využíva na kúrenie a ohrev teplej vody. Samozrejme konečná využiteľnosť závisí od konkrétnych
podmienok. Keďže kogeneračné jednotky so synchrónnym generátorom môžu pracovať aj nezávisle
od elektrickej siete rozvodných závodov, môžu teda slúžiť aj ako záložný zdroj a zabezpečovať
fungovanie budovy i v čase výpadku prúdu.
Základným palivom je zemný plyn. Zaujímavá je však možnosť využívania bioplynu v
poľnohospodárstve, potravinárstve a prípadne v čističkách odpadových vôd. Základný princíp
kogenerácie - združená výroba tepla a elektrickej energie, je jej najväčšou výhodou. Uvedená 40 %
úspora paliva sa prejaví v cene získanej elektrickej energie a tepla.
Na použitie nových technológií sú z hľadiska štruktúry spotreby energie vhodné nemocnice, plavárne
a pod. Sú to tieto technológie:
•
•

kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny a tepla;
kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny, tepla a absorpčnej chladiacej
techniky na využitie pri klimatizácii;
• kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny, tepla a adsorpčnej chladiacej
techniky na využitie pri klimatizácii (odparovacie chladenie).
Takéto riešenie je na zváženie najmä vtedy, ak súčasťou rekonštrukcie energetického zariadenia aj
výmena náhradného zdroja elektrickej energie (väčšinou dieselagregátu), ktorý je povinnou súčasťou
vybavenia každej nemocnice. Kogeneračná jednotka so synchrónnym generátorom môže, okrem
výroby časti elektriny a tepla pre prevádzku nemocnice, plniť aj funkciu náhradného zdroja pre prípad
výpadku dodávky elektriny z verejnej distribučnej siete.
V prospech využitia kogenerácie v prevádzke nemocníc hovoria rámcové podmienky:
• celoročná potreba tepla v dôsledku centrálnej prípravy teplej vody a iné odberné miesta so
základným tepelným zaťažením (kúpeľne, klimatizácia, ventilácia)
• relatívne vysoká potreba energie (nemocnice asi od 200 lôžok), ktoré umožňuje využitie
štandardných blokových teplární
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•
•
•

v rámci ročných období rovnomerná spotreba elektriny s pravidelne sa opakujúcimi dennými
postupmi
existencia potreby núdzového zdroja elektriny, zvýšená bezpečnosť zásobovania vďaka
prevádzke blokovej teplárne
možnosť rozšírenia na súčasnú výrobu elektriny, tepla a chladu, pretože spravidla existuje
kontinuálna potreba chladu na prevádzku klimatizačnej techniky

Prax ukázala, že nemocničné zariadenia sú vhodným miestom z pohľadu aplikácie kombinovanej
výroby elektriny a tepla. Charakter odberu elektriny a tepla v nemocniciach vytvára optimálne
podmienky pre dosiahnutie maximálneho efektu z využívania kogeneračných jednotiek.
Mnohé slovenské nemocnice už začali vo svojom energetickom hospodárstve kogeneračné jednotky
úspešne využívať. Najväčšie uplatnenie, z hľadiska inštalovaného výkonu, našli doteraz kogeneračné
jednotky v Nemocnici s poliklinikou v Žiline.
Žilinskej nemocnici sa však vyrovnala Fakultná
nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Ukážka kogeneračných jednotiek a ich konkrétnej aplikácie v
nemocnici L. Pasteura v Košiciach s inštalovaným elektrickým výkonom 2 x 190 kWel. a tepelným
výkonom 2 x 300 kW tep. je na Obr. č.8.

Obr.č.8

V konečnom dôsledku však rozhodnutie o výhodnosti inštalácie kogeneračnej jednotky musí byť
podložené serióznou analýzou potreby tepla a elektrickej energie (sezónnosť, mesačné, týždenné
a denné využitie) a tiež v nadväznosti na nákupné ceny zemného plynu, elektriny a tepla a výkupné
ceny elektriny za prebytky elektriny dodávanej do verejnej siete distribučných podnikov
elektroenergetiky.

4.2. Rekuperátory slúžia na :
•
•
•
•
•
•
•
•

spätné získavanie 20 - 80% tepelnej energie prostredníctvom prenosu tepla z
odvádzaného vzduchu do vzduchu privádzaného
zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti
vetranie bez tepelných strát
možnosť zníženia potrebného chladiaceho resp. vykurovacieho výkonu
všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30%
cirkulácia čerstvého vzduchu bez otvárania okien
znižujú výskyt "choroby budov"
zníženie energetických strát vzduchotechnického zariadenia o 20 - 50%
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5. FYZIKÁLNE ASPEKTY
V zariadeniach zdravotnej starostlivosti, nemocniciach a všetkých ostatných priestoroch používaných
buď na ubytovanie alebo liečenie sa vyžadujú komfortné teplotné a vlhkostné podmienky na vyššej
úrovni, než aká je potrebná pre bežné obytné a pracovné priestory. Fyzické (nahota) a psychologické
podmienky vyžadujú teploty v rozsahu 22 až 26 °C a všetky tieto konštanty majú výrazný vplyv na
vyššiu spotrebu energie.
Komfort závisí od mnohých faktorov, vrátane:
•

suchej teploty okolitého vzduchu a teploty stien, štandardné hodnoty v krajinách EÚ:
¾ od 21 do 24 °C v nemocničných priestoroch
¾ od 22 do 24 °C v liečebných priestoroch
¾ od 18 do 26 °C v technických priestoroch

•
•
•

vlhkosti vzduchu, čistoty a prietoku, čo sa týka tepelného komfortu,
podmienok osvetlenia,
hlučnosti a zvukovej izolácie.

Všetky tieto faktory prispievajú k pocitu pohody a bezpečnosti, ktorá má prevládať v nemocniciach,
klinikách, ale aj kúpeľoch a iných zariadeniach obdobného zamerania.
Tabuľka č.5 Požiadavky na vnútornú teplotu v nemocniciach a kúpeľoch STN EN 12 831

Druh vykurovanej miestnosti

Vnútorná
teplota (°C)

izby pre chorých, čakárne

22

vyšetrovne, prípravne, kúpeľne

24

operačné sály

min.25

predsiene, schodištia, záchody

20

služobné miestnosti

20

sklady liekov

15 až 20

izby pre hostí - v kúpeľoch

20

jedálne

20

telocvične

15

5.1. Teplota
Pri energetických auditoch sa často konštatuje, že teplota v jednotlivých miestnostiach je o 1 až 4 °C
nad teplotou uvedenou v tabuľke č.3. Treba mať na zreteli, že každý stupeň navyše predstavuje
zhruba 6 až 7% vyššiu spotrebu tepelnej energie. Tiež však treba akceptovať, že požadovaná
normová teplota pre miestnosti pacientov je síce 22 °C, avšak teplota pre nemobilných chorých
pacientov je primárnou záležitosťou a musí byť vyššia.
Skôr, než zvyšovanie teploty, by sa však mali riešiť lokalizované zdroje nepohodlia:
•
•

efekty studených stien, hlavne glazúrované povrchy
prúdenie vzduchu (odizolovanie od vonkajších vplyvov správne umiestnené vetranie).

S dobrou, rovnomerne rozdelenou tepelnou izoláciou a absenciou prievanu je vo väčšine prípadov
postačujúca teplota 21 až 22 °C a vyššia teplota môže byť medicínsky predpísaná.

5.2. Vlhkosť vnútorného vzduchu
Zatiaľ čo vzduch by nemal byť príliš suchý (dehydratácia) ani príliš vlhký (transpirácia), komfortný
rozsah pokrýva relatívna vlhkosť vzduchu 35% až 70% pri teplote suchého vzduchu 20 až 27 °C.
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Hydrometrická kontrola je potrebná len v klimatizovaných priestoroch za prísnych podmienok
(operačné miestnosti, spaľovne atď.).
Pretože zvlhčovanie a vysušovanie vnútorného vzduchu sú techniky a energeticky náročné operácie,
rozsah komfortu by mal byť čo najväčší.

5.3. Výmena vnútorného vzduchu
V dôsledku znečistenia vzduchu spôsobeného obyvateľmi sa tento musí obmieňať, aby sa zachovala
hladina kyslíka a odstránili pachy, dym a znečistenie. Pomer jeden objem za hodinu je vo
všeobecnosti postačujúci pre 1 alebo 2 lôžkovú izbu. V závislosti od typu osadenstva a pre priestory
obývané starými ľuďmi sa tento pomer musí zvýšiť v súlade so sanitárnymi predpismi.

5.4. Osvetlenie
Denné svetlo poskytuje najkomfortnejšie osvetlenie. Návrh priestorov pre pacientov by mal vždy
počítať s veľkými oknami; ich veľkosť, orientácia a poloha vzhľadom na pacientov by mala
zabezpečovať čo najlepšie vizuálne vnímanie, s dostatkom svetla a výhľadom von a na oblohu.

Obr.č.9 Ukážka zastaraného – nehospodárneho systému osvetlenia
Okrem prvej požiadavky sa tu uplatňujú efekty slnečného žiarenia, ktoré sú priaznivé a preto
vyhľadávané, ale taktiež neželané kvôli prenikavému svetlu a prehrievaniu, ktorým treba za každú
cenu zabrániť.
Preto každé okno by malo byť vybavené vhodnými nastaviteľnými žalúziami adaptovanými na každú
stranu (juh/východ/západ). Automatické riadenie spúšťané pri slnečnom žiarení a snímače vetra sú
najlepším riešením. V každom prípade musí byť k dispozícii aj manuálne ovládanie.
Riadené denné svetlo je svetelný zdroj, ktorý by sa mal uprednostňovať počas najdlhšieho úseku dňa
z dôvodov komfortu pacientov a úspor energie. Okná by sa mali vybaviť plne izolujúcimi závesmi pre
nočný odpočinok.

5.4.1. Energeticky efektívne osvetľovacie systémy
Ako ukázalo monitorovanie experimentálnej prevádzky, pre osvetlenie je možné dosiahnuť úsporu
elektrickej energie vo výške 30 až 50%.
Na trhu je v súčasnosti veľa typov úsporných svietidiel. K dispozícii je plný rozsah kompaktných
fluorescenčných žiariviek, ktorými možno nahradiť štandardné žiarovky; priemerná životnosť
kompaktných fluorescenčných žiariviek je až osemnásobne vyššia ako bežných žiariviek.
Tento druh žiariviek možno použiť v rôznych aplikáciách a je dobre vhodný pre chodby a čakárne.
Technologický vývoj pokročil aj v oblasti fluorescenčných žiariviek. Žiarivky s priemerom 26 mm
nahradili staré 38 mm žiarovky a spotrebujú o 8% menej energie pri rovnakej svietivosti.
Z ekonomického hľadiska zdanlivo značné dodatočné investície do energeticky efektívneho systému
sú vyvážené nižšou spotrebou elektrickej energie a vyššou životnosťou žiariviek.
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Osvetlenie operačných miestností a miestností pre pacientov sú špecifické aplikácie, pre ktoré sú
kladené vyššie nároky z hľadiska svietivosti, úrovne osvetlenia, kontrastu a vernosti zobrazovania
farieb:
•
•

buď z dôvodov presnosti práce v operačných priestoroch alebo
na zvýšenie komfortu pacienta vytvorením bezpečného upokojujúceho prostredia.

5.4.2. Miestnosti pre pacientov
Osvetlenie miestností pacientov je odvodené z rôznych zdrojov, ktoré zaručujú všeobecné aspekty
miestnosti, ako aj špecifických podmienok podľa aktivity pacientov (svetlo na čítanie, nočné
osvetlenie) a vhodného osvetlenia pre medicínske procedúry.
Preto je dôležité pozornosť venovať výberu osvetľovacích telies, ktoré musia spĺňať nasledujúce
charakteristiky:
•
•

farebná teplota < 4000 K
index podania farieb > 80.

5.4.3. Technické zóny
Patria sem priestory pre medicínske použitie, operačné sály, pooperačné miestnosti, röntgenové
pracoviská, pohotovosť. Osvetlenie musí byť navrhnuté v súlade s požadovanou úrovňou osvetlenia,
používajú sa fluorescenčné žiarivky s vysokou svietivosťou.
Okrem hygienických a bezpečnostných predpisov, sa odporúčajú alebo požadujú nasledujúce
charakteristiky:
• farebná teplota medzi 3000 K a 4000 K (teplé osvetlenie)
• index podania farieb > 84
Vyhýbať sa treba kontrastu.

5.5. Akustika
Komfort chorých ľudí je väčšmi rušený prichádzajúcimi zvukmi ako u zdravých ľudí. Avšak akustický
komfort neznamená absolútne ticho, ktoré je z psychologického hľadiska rovnako škodlivé ako hluk.
V nemocničných a liečebných priestoroch by sa akustika mala riešiť s dvomi aspektmi:
•

vo vzťahu k susediacim priestorom, vysoké akustické tlmenie by malo obyvateľov chrániť pred
počutím rozhovorov a zvukov bolesti a utrpenia z miestností alebo liečebných priestorov (45
až 50 dB a čas odozvy rovný jednej
sekunde)

•

izolácia vo vzťahu k vnútorným chodbám a iným spoločným priestorom musí byť dostatočná,
aby sa zabránilo nepohodliu, ale denný rytmus nemocničného prostredia musí zostať vnímaný
(30 až 40 dB).

Štruktúra budovy musí byť navrhnutá tak, aby sa dopadajúci zvuk nemohol prenášať z jedného
poschodia na druhé.
Akustická izolácia fasád samozrejme závisí od povahy okolia, či sa jedná o rušnú ulicu alebo tiché
prostredie. Izolácia musí umožniť vnímanie zvukov bez toho, aby tieto pôsobili rušivo.

6. ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PLÁŠŤA BUDOVY
Tepelná kvalita plášťa budovy je najvyššou prioritou, daná požadovanými teplotami pre nemocničné a
liečebné priestory, počas celého roka vyššími ako 21 °C a limitovaná je teplotou 26-28 °C v teplom
ročnom období z dôvodov tepelného komfortu a úspory energie. Či sa jedná o novú konštrukciu
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nemocnice alebo o rekonštrukciu starej budovy, dodatočné zvýšené náklady k "základnému" riešeniu
sa vrátia v podobe znížených prevádzkových nákladov v dôsledku úspory energie.

6.1. Konštrukcia budovy s ohľadom na klímu
Nové budovy je nutné konštruovať vzhľadom na podnebie tak, aby sa najmä z pôsobenia slnka
(tepelné zisky, prirodzené denné osvetlenie), získal úžitok a zároveň aby sa pred ním a vetrom
vhodnými riešeniami chránila (napr. nežiaduce tepelné zisky cez presklené plochy v letnom období).
Vo všeobecnosti sa využívajú výhody umiestnenia budovy s ohľadom na svetové strany, veľkosť
a orientácia presklených otvorov na budove, systémy na ochranu pred slnkom, akumulačné vlastnosti
plášťa budovy.
Toto sú prvé opatrenia, s ktorými sa počíta pri návrhu energeticky efektívnej budovy a pre obyvateľov
zabezpečujú maximálnu mieru pohodlia – výber vhodnej lokality.
Na získanie dobrého prirodzeného osvetlenia a požadovaného využitia slnečnej energie (maximum
alebo minimum, v závislosti od orientácie a lokalizácie) je potrebné nájsť kompromis a treba
zabezpečiť, aby studené steny neboli príčinou nepohodlia.
Južné a východné strany sú vhodnejšie pre izby pre pacientov:
• južná orientácia je najlepšia, pretože v zime sa získa maximum tepla a horizontálne žalúzie v
lete umožnia odraziť čo najviac svetla a tepla
•

orientácia na východ poskytuje najviac svetla v ranných hodinách, čo sa vo všeobecne vysoko
cení

•

vyhýbať sa treba orientácii na západ, ktorá spôsobuje prehriatie a presvetlenie. Sekundárne
priestory alebo miestnosti bez okien by mali byť orientované na západ
severná orientácia poskytuje počas celého dňa stabilné osvetlenie. Uprednostňuje sa na
dosiahnutie konštantnej vnútornej klímy.

•

6.2. Tepelná izolácia obvodového plášťa budov
Steny, stropy, okná všetkých vertikálnych povrchov, ktoré stvárňujú nemocničnú alebo kúpeľnú
budovu, musia byť tepelne zaizolované viac, než ostatné časti budovy. Všeobecné požiadavky na
tepelnotechnické vlastnosti budov stanovuje STN 73 0540 – 2 platná od 1.10. 2002, ktorá pre
obnovované budovy stanovuje nasledovné hodnoty tepelných odporov resp. súčiniteľov prestupu tepla
jednotlivých konštrukcií obvodového plášťa:
Minimálna
hodnota
tepelného odporu
RN
(m2.K.W-1)

Maximálna
hodnota
súčiniteľa
prechodu tepla U a
(W.m-2.K-1)

Vonkajšia stena

2,0

0,46

Plochá strecha

3,2

0,30

Strop nad vonkajším prostredím

3,2

0,30

Strop pod nevykurovaným priestorom

2,7

0,35

okno

-

2,00

dvere vonkajšie

-

2,00

Druh vonkajšej konštrukcie

Tabuľka č.22 Hodnoty tepelných odporov resp. súčiniteľov prestupu tepla podľaSTN 73 0540-2
pre obnovované budovy

Poznámka : „U“ je nové označenie „k“ podľa európskej normy
Požiadavky na novostavby sú ešte podstatne prísnejšie.
Táto kapitola je venovaná na zvýraznenie toho, aký stupeň izolácie vyžaduje prioritu pri starých
budovách a na zdôraznenie potreby urobiť to lepšie, než sú aktuálne praktiky pri konštrukcii nových
budov.
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Tepelná izolácia dodatočne prináša dvojitý úžitok:
• znižuje energetické náklady na vykurovanie a v letnom období na chladenie
• zvyšuje komfort z dôvodu zníženia vplyvu studených stien (nepríjemné studené sálanie)
Ďalej izolácie niekedy umožňujú riešiť problémy s kondenzáciou vlhkosti, ktoré poškodzujú a ničia
konštrukciu budovy.

6.2.1. Prečo zatepľovať obvodové steny
Je všeobecne známe, že sa cca 60% z celkovej spotreby tepla spotrebuje na vykurovanie.
Zatepľovanie obvodových stien vykurovaných objektov sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby
zlepšenia fyzického stavu budov, odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo zanedbania údržby,
snahy zabezpečiť technické parametre zodpovedajúce požiadavkám kladeným na stavebné
konštrukcie a budovy v súčasnosti.
Zabezpečenie tepelnej ochrany budovy dodatočným zatepľovaním obvodových stien má tieto
zásadné priaznivé účinky:
•
•
•
•
•

zníženie spotreby energie na vykurovanie (aspoň o 30%)
odstránenie hygienických nedostatkov (plesne)
vytváranie podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty
zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií a spomalenie chladnutia miestností pri
vykurovacej prestávke
eliminovanie zatekania zamedzenie korózii výstuže v stykoch a paneloch zníženie vplyvu
teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie

Cez steny prechádza cca 34% celkových tepelných strát budov. Znižovanie spotreby energie je
požiadavkou, súvisiacou s rozvojom spoločnosti, ekonomickým vývojom a racionalizáciou čerpania
zdrojov palív a energie. Zvyšujúce sa ceny energií a tepla vyvolávajú potrebu znižovať tepelné straty
pri vykurovaní budov zlepšovaním ich tepelnotechnických vlastností. Čím sú lepšie východiskové
tepelnotechnické parametre pôvodných stavebných konštrukcií, tým je nižšia účinnosť dodatočnej
tepelnoizolačnej vrstvy uplatnenej v rovnakej hrúbke. Pri kombinácii zatepľovacieho systému
obvodových stien s výmenou okien alebo ich úpravou možno dosiahnuť zníženie spotreby energie
na vykurovanie o viac ako 50%, ale len pri budovách postavených do roku 1983. Pri budovách
postavených neskôr sa dá dosiahnuť zníženie spotreby energie približne o 30%.
6.2.1.1. Izolácia stien
V starých budovách sa vnútorná tepelná izolácia stien môže realizovať v čase, keď je plánovaná
kompletná rekonštrukcia. Pomocou nových druhov izolačných materiálov s veľmi malou tepelnou
vodivosťou (λ = 0,03 až 0,05 W/m2 K) to predstavuje efektívne riešenie, ktoré výrazne síce nezníži
plochu podlahy, ale neumožňuje eliminovať tepelné mosty. Zároveň si vyžaduje rekonštrukciu
vnútorných inštalácií (kúrenie, voda, elektrina, slaboprúdové rozvody). Je skôr východiskom z núdze
napr. u historických objektov, pretože umožňuje zachovanie pôvodnej fasády. Vyžaduje veľkú
dôslednosť, prevedenia parozábrany, aby sa predišlo kondenzácii vodných pár za tepelnou izoláciou
na povrchu pôvodnej steny.
Vonkajšia tepelná izolácia, omnoho nákladnejšia, je efektívnejšie riešenie, pretože umožňuje docieliť
vysoký tepelný odpor a výrazne redukuje či úplne odstraňuje tepelné mosty. Pre novú konštrukciu,
nakoľko nemocnice sú nepretržite obývané, vonkajším dodatočným zateplením získaná vysoká
tepelná zotrvačnosť umožňuje udržať tepelnú stabilitu objektu. Vonkajšia izolácia je vo všeobecnosti
najlepšie riešenie pre letné aj zimné podmienky. Izolácia rozptýlená po stene alebo v jadre, so
správnym vyriešením tepelných mostov, je veľmi efektívne riešenie, ktoré je dobre adaptované na
mierne klimatické pásmo.
Stredne až vysoká tepelná zotrvačnosť sa odporúča pre všetky nepretržite obývané priestory. V
budovách orientovaných na juh možno dosiahnuť až 30% úspory energie.
Iným spôsobom predchádzania prehriatiu v letných mesiacoch v južných krajinách je stavať s vysokou
až veľmi vysokou tepelnou zotrvačnosťou, aby sa počas najteplejších udržalo čo najviac tepla.
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6.2.2. Prečo zatepľovať strechu
Strešná konštrukcia tvorí horizontálnu obalovú konštrukciu budovy, je známe, že teplý vzduch stúpa
nahor, preto tepelno-technické požiadavky na tepelný odpor strechy sú väčšie ako na obvodové steny.
Zateplením obvodového a strešného plášťa budovy dosiahneme:
•
•
•
•
•
•
•

zníženie tepelných strát spôsobených prechodom tepla,
úsporu energie,
eliminujeme, resp. znížime kondenzáciu vodných pár,
zvýšime vnútornú povrchovú teplotu obvodových stien a stropov,
prispejeme k ochrane životného prostredia,
ochránime konštrukciu strechy a obvodové murivo pred výkyvmi teplôt
využijeme akumulačnú schopnosť hmoty, ktorá tvorí obvodový plášť.

Pri voľbe systému zateplenia je dôležitá otázka návratnosti. Účelom nie je len zníženie tepelných
strát, resp. zníženie spotreby energie za každú cenu. To znamená, že určitý čas (rozdiel medzi
životnosťou a návratnosťou) bude zatepľovací systém "zarábať sám na seba". Otázka, koľko môžeme
ušetriť pri zateplení strechy na energii, závisí od toho o koľko znížime tepelne straty prechodom tepla.
Ak pred zateplením mala strecha hodnotu tepelného odporu R = 1,0 m2.W.K-1 (čo je u starších
objektoch bežná hodnota) a po zateplení má R = 2,0 m2.W.K-1, tak sme tepelné straty znížili o
polovicu. Pre rekonštruované budovy sa podľa STN 73 0540 – 2 odporúča tepelný odpor plochej
strechy a strechy so sklonom < 45o minimálne R = 3,2 m2.W.K-1, pre novostavby dokonca R =
4,9 m2.W.K-1, pre šikmé strechy so sklonom > 45o sa pre obnovované budovy odporúča R = 2,0
m2.W.K-1 a pre novostavby R = 3,0 m2.W.K-1. Dôležité je, aby izolačná vrstva tvorila spojitú
neprerušovanú vrstvu, musia sa vylúčiť všetky tepelné mosty.

6.3. Vplyv vlastností okna na potrebu tepla pri vykurovaní budov
Transparentná konštrukcia pri tepelnej ochrane budovy spôsobuje kvantitatívne najväčšie hustoty
tepelných tokov v zimnom období a v letnom období sa môže stať hlavným zdrojom neželaných a
nadmerných tepelných ziskov. Dnešné pokrokové technológie nových transparentných konštrukcií a
prvkov zmenili stavebnofyzikálne vlastnosti výrazným spôsobom. Dlhé roky prakticky nemenné
vlastnosti transparentných konštrukcií nadobudli progresívne optické a energetické parametre.
Transparentné konštrukcia sa stáva architektonickým komponentom, ktorý sa nemohol v takejto
kvalite používať v minulosti. Pokrokové technológie a inovácie umožnili umiestniť na trh výrobky,
ktoré majú zvyčajne:









nízkoemisné a selektívne zasklenia
dvoj a viacnásobné izolačné zasklenia
plynové výplne inertnými plynmi
dištančné profily zasklení s "teplým okrajom"
tepelnotechnicky inovované rámové konštrukcie
zasklenia na reguláciu priepustnosti slnečného žiarenia
inovované materiály na tesnenie škár,
vetranie pomocou samoregulačných klapiek, vetracích štrbín

V našich klimatických podmienkach bol historicky neoficiálnym štandardom systém zasklievania na
báze dvoch čírych skiel zvyčajne hrúbky 3 mm, ktoré sa používali v zdvojených alebo dvojitých
oknách. Tento systém je realizovaný na väčšine objektov nemocníc a kúpeľov. Častokrát sa
vyskytuje v kombinácii s kovovými okennými konštrukciami, čo ešte viacej zvýrazňuje tepelné straty
cez priesvitné otvory. Nie sú výnimkou ani jednoduché zasklenia napr. spojovacích chodieb či
vstupných hál. Prednosti nových nízkoemisných zasklení so selektívnou vrstvou podstatne ovplyvnili
nielen tepelnotechnické vlastnosti otvorových konštrukcií, ale aj vlastnosti miestností a celej budovy,
najmä ak porovnávame povrchové teploty na zasklení, tepelné straty, povrchovú kondenzáciu na
zasklení, tepelnú pohodu a potrebu tepla na vykurovanie.
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6.3.1. Tepelnotechnické vlastnosti okien
Najdôležitejšou vlastnosťou je súčiniteľ prechodu tepla so symbolom U v jednotkách W/(m2.K). Udáva
tepelný tok (tepelnú stratu v zimnom období) cez 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt. Čím nižšia je
táto hodnota, tým má konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Táto hodnota sa môže udávať
pre:
 okno ako výrobok Uok,
 zasklenie Ug a rámovú konštrukciu Uf osobitne, pričom výsledná hodnota pre okno sa spočíta
definovaným normalizovaným spôsobom podľa STN EN ISO 10077-1 2 .
 Obidva spôsoby sa dnes pripúšťajú v slovenských aj európskych technických normách.
Požiadavky na navrhovanie okien sa dajú zjednodušene vyjadriť týmito pravidlami. V
Slovenskej republike podľa STN 73 0540-2 [1] pre okná v obvodovej stene, strešné okná a
dvere do priestoru s trvalým pobytom ľudí sa odporúča aby:
• pri nových budovách Uok ≤ 1,7 W.m-2.K-1
• pri obnovovaných (rekonštruovaných) budovách Uok ≤ 2,0 W.m-2.K-1. Celá otvorová
konštrukcia ostatných budov má vyhovovať požiadavkám na zamedzenie povrchovej
kondenzácie vodnej pary. Ak nie je možné kondenzácii predísť konštrukčnými opatreniami
alebo úpravou prostredia, treba zabezpečiť vhodnú úpravu konštrukcie na zachytenie a odvod
kondenzátu.
Pre zasklenie obnovovaných a nových budov sa odporúča použiť zasklenie, ktorého súčiniteľ
prechodu tepla Ug ≤ 1,5 W.m-2.K-1.
Vyššie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla ako sú odporúčané hodnoty môžu mať stavebné konštrukcie
nových budov, ak sa splní energetické kritérium t.j. normalizovaná potreba tepla na vykurovanie.

7. SYSTÉMY RIADENIA
A KÚPEĽOV

ENERGETICKÉHO

HOSPODÁRSTVA

NEMOCNÍC

Moderná nemocnica ale aj väčšie kúpeľné zariadenie svojou komplexnosťou a nákladnými
inštaláciami, požiadavkami na komfort a bezpečnosť, sa nemôže zaobísť bez systému riadenia pre
fyzické prevádzky a budovy. Aktuálne systémy ponúkajú mnoho dobre adaptovaných riešení pre
každý druh zariadenia (samostatné bunky, samostatné budovy alebo rôzne jednotky rozmiestnené vo
väčšom priestore).
Skúsenosti ukázali pozitívny dopad monitorovacích a riadiacich systémov na úsporu energie, na
podmienky, pretože proces vedúci k tejto investícii je založený na dôkladnej analýze personálnej
motivácie, na znalosti fyzických objektov vrátane obnovy inštalácie a v prípade potreby na
implementácii merania na sledovanie spotreby energie počas niekoľkých mesiacov pred spustením
systému riadenia budov.
Tréning personálu a používateľov je nevyhnutnou vecou na zabezpečenie očakávania na úspory, ako
aj pre komfort a bezpečnosť. Napr. optimalizačný systémy riadenia odoberanej elektrickej energie
patrí k investíciám s najkratšou dobou návratnosti.

7.1. Hlavné črty systémov riadenia budov:
•

Lokálna stanica inštalovaná na každej časti zariadenia na riadenie vysielania informácií a v
mnohých sofistikovaných verziách samostatne a nezávisle vykonáva automatické funkcie,
vrátane regulácie, optimalizácie nespojitých funkcií, kaskádovej prevádzky generátorov,
pripájania záťaže.

•

Centrálna stanica je založená na počítači, ktorý získava údaje zo všetkých lokálnych staníc a
umožňuje kompletizáciu všetkých úloh týkajúcich sa riadenia technických objektov.

•

Komunikačná sieť pre prenos odčítaní, signálov, alarmových hlásení, diaľkových inštrukcií.

Konečným cieľom riadenia by mala byť tzv. „inteligentná budova“.
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7.1.1. Tri hlavné funkcie vykonávané centrálnou stanicou:
•

Spojité diaľkové monitorovanie zariadenia. Personál údržby okamžite dostane alarmové
hlásenie alebo je upozornený po telefóne alebo iným varovným systémom.

•

Diaľkové príkazy a riadiace funkcie umožňujú akcie na zariadení vykonávané na diaľku.

•

Technické riadenie je založené na dátach archivovaných po určitú dobu a s použitím
indikátorov, ktoré umožňujú personálu riadiť a zlepšovať inštaláciu, keď sa na zariadení
objavia poruchy.

Využitím údajov z meračov spotreby energie a miestnych klimatických údajov sa vyvinul
experimentálny monitorovací systém na vytvorenia grafov a tabuliek pre rôzne úrovne riadenia.
Systém dodáva dáta pre mesačné, ročné a denné porovnanie úrovne spotreby.

7.2. Monitoring & Targeting
Je technika (metóda) úspor energie, ktorá pomáha prevádzkovateľom energetických zariadení
dosahovať úspory energie cez podrobnú analýzu nameraných hodnôt spotreby energie. Úspory sú
dosahované predovšetkým realizáciou beznákladových a nízkonákladových opatrení. Zavedenie
a realizácia M & T vyžaduje relatívne nízke investičné náklady a dosahuje bežne návratnosť
v mesiacoch a úspory energie 5 – 15 %. Monitoring & Targeting umožňuje dôsledne a pravidelne
sledovať spotrebu všetkých druhov energie (elektrická energia, plyn, teplo, stlačený vzduch...).
Spočíva v určení faktorov, ktoré majú zásadný vplyv na veľkosť spotreby energie. Umožňuje ich
identifikáciu a následne realizáciu úsporných opatrení. Je to vlastne metóda, umožňujúca
implementáciu energetického manažmentu do existujúcej riadiacej štruktúry. Vyžaduje si,
pochopiteľne, kvalitné personálne obsadenie. V konečnom dôsledku možno M & T charakterizovať
ako dynamický a sústavný energetický audit.

8. SÚHRN OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE
NEMOCNÍC A KÚPEĽNÝCH OBJEKTOV

ENERGETICKEJ

NÁROČNOSTI

V nasledujúcich kapitolách sú zhrnuté možné opatrenia zamerané na zníženie úspor palív a energie
v nemocniciach, poliklinikách, kúpeľoch a iných objektov so zdravotníckym zameraním.
Zdôrazňujeme, že sa nejedná o zoradenie opatrení podľa jednotného postupu k ich realizácii, ale
tvoria akúsi bázu možných opatrení a riešení. O hierarchii či postupnosti jednotlivých riešení či celého
komplexu by mala vždy rozhodovať seriózna analýza s technicko – ekonomickým vyhodnotením
prípadne energetický audit. Pochopiteľne, že v neposlednej miere budú rozhodovať aj finančné
možnosti prevádzkovateľa. Vždy pri rozhodovaní je však treba mať na zreteli známy axióm, že
investícia do energetických úspor je, v súvislosti s rastúcimi cenami palív a energie „ investícia do
úspor energie – investíciou do budúcnosti“ a to dokonca aj u tých investične náročných opatrení, ktoré
vykazujú v súčasnosti nie práva krátku a lákavú dobu návratnosti.

8.1. Opatrenia v stavebných konštrukciách
•
•
•
•
•
•
•
•

Utesnenie okien a dverí
Oprava okien
Utesnenie stykov vo fasáde
Oprava konštrukcií vonkajších dverí
Výmena okien za okná s tepelnoizolačnými sklami
Dodatočná tepelná izolácia obvodových stien
Dodatočná tepelná izolácia strechy
Dodatočná tepelná izolácia podlahy (ak je možná)
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8.2. Opatrenia vo vykurovacom systéme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava netesností rozvodov a armatúr
Hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacieho systému
Inštalácia termostatických ventilov
Oprava a nastavenie prípadne inštalácia nového systému automatickej regulácie
Výmena nefunkčných termostatických ventilov
Inštalácia uzavretej expanznej nádoby
Tepelná izolácia potrubí, ohrievačov vody, výmenníkov a armatúr
Pravidelné nastavovanie horákov
Inštalácia horákov s modulovou reguláciou výkonu
Pravidelné čistenie výhrevných plôch kotlov
Zamedzenie cirkulácie v neprevádzkovaných kotloch
Inštalácia spalinovej klapky
Prehodnotenie možnosti inštalácie kondenzačných a nízkoteplotných kotlov, najmä pri
rekonštrukciách vnútorných vykurovacích systémov a po dodatočnom zateplení objektov
Prehodnotenie výhodnosti jestvujúceho centrálneho vykurovacieho systému, najmä
z pohľadu opodstatnenosti pary ako média – zmena systému
Prehodnotenie výhodnosti inštalácie kogeneračnej jednotky
Manuál prevádzky a údržby

8.3. Opatrenia v systémoch vetrania
• Vyregulovanie prietokov v potrubiach vzduchotechniky
• Inštalácia tesných klapiek
• Inštalácia elektromotorov s dvojstupňovou reguláciou otáčok
• Inštalácia nových ventilátorov
• Inštalácia výmenníkov pre spätné získavanie tepla(SZT)
• Vyčistenie výmenníkov SZT
• Nový vetrací systém s výmenníkmi SZT
• Frekvenčné riadenie „kľúčových“ ventilátorov
• Inštalácia časového riadenia prevádzky ventilátorov
• Oprava a nastavenie automatického riadiaceho systému (ARS)
• Inštalácia nového ARS
• Inštalácia – výmena filtrov
• Manuál prevádzky a údržby

8.4. Opatrenia v systémoch ohrevu vody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava netesností
Inštalácia úpravy vody (magnetickej, elektromagnetickej, elektrostatickej, ultrazvukovej –
fyzikálnej úpravy vody
Inštalácia úsporných sprchových hlavíc
Časové ovládanie prevádzky spŕch
Termostatické zmiešavanie na sprchy
Časové riadenie prevádzky cirkulačných čerpadiel TÚV
Tepelná izolácia potrubných rozvodov, ohrievačov vody, výmenníkov, armatúr, atď.
Termostatické riadenie teploty ohrievanej vody
Prehodnotenie jestvujúceho systému ohrevu vody – inštalácia lokálnej prípravy
u vzdialených odberných miest
Prehodnotenie možnosti ohrevu vody solárnym systémom
Spätné získavanie tepla z odpadovej vody
Inštalácia tepelného čerpadla
Manuál prevádzky a údržby
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8.5. Opatrenia v systéme osvetlenia
•

Inštalácia energeticky úsporného osvetlenia – zníženie príkonu

•

Riadenie podľa konštantnej intenzity osvetlenia

•

Inštalácia automatického riadiaceho systému

•

Kontrola prítomnosti osôb

•

Manuál prevádzky a údržby

8.6. Opatrenia v prevádzke ventilátorov a čerpadiel
•

Časové riadenie prevádzky ventilátorov

•

Časové riadenie prevádzky obehových čerpadiel TÚV

•

Frekvenčné riadenie ventilátorov

•

Frekvenčné riadenie čerpadiel

•

Inštalácia nových ventilátorov

•

Inštalácia nových čerpadiel

•

Manuál prevádzky a údržby

8.7. Opatrenia v riadení energetického hospodárstva
•

Obmedzenie maxima odoberaného výkonu

•

Inštalácia optimalizačného systému riadenia odberu elektriny

•

Inštalácia centrálneho monitorovacieho a riadiaceho systému pre energetickú prevádzku

•

Prehodnotenie výhodnosti inštalácie kogeneračnej jednotky

•

Monitoring & Targeting

•

Informovanie a školenie prevádzkovateľov a užívateľov

•

Vypínanie zariadení po prevádzkovom čase

9. ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA A VÝHĽAD DO BUDÚCNOSTI
V súvislosti s rastúcim tlakom na znižovanie nákladov na prevádzku budov v zdravotníctve, najmä
v sektore nemocníc a kúpeľov, ustavične rastie význam opatrení zameraných na znižovanie nákladov
pri zásobovaní energiou. Úspešne realizované projekty na optimalizáciu spotreby energie jasne
ukazujú, že v prostredí prevádzky budov stále existujú veľké možnosti úspor.
Pri modernizácii zásobovania energiou si zemný plyn získal kľúčové postavenie aj napriek zvyšovaniu
jeho ceny.
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