
 

T E C H N I C K Á  Z P R Á V A 
 

 

1. Úvod: 
 
Předmětem této dokumentace je projekt náhradního zdroje – dieselagregátu v areálu 
FN Plzeň Bory, Ústav lékařské genetiky. Dokumentace je zpracována v rozsahu pro 
realizaci stavby.. 

 

2. Technické řešení: 
 

Napěťová  soustava:      
3 PEN, ~ 50 Hz, 3x 400/230 V / TN-C   

 
                      

Maximální zálohovaný příkon:      
Maximální příkon budovy Ústavu lékařské genetiky je v letních měsících. Bylo 
provedeno měření od 26.6. do 4.7. 2017 s naměřeným maximem Psmax = 20,6kW.   
 
       Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
Základní      - ochrana automatickým odpojením od zdroje (jističi, pojistkami). 
Doplněná  - pod kabelovým ložem se v celé délce položí drát FeZn 8mm, na který se 
pospojí se stávajícím uzemněním 
 
       Stanovení vnějších vlivů: 
Ve venkovních prostorech působí na elektrická zařízení tyto vnější vlivy: AA8, 
AB8, AC1, AD4, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, 
AR3, AS3, BA3, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.  
Tyto vnější vlivy řadí venkovní prostory mezi prostory zvlášť nebezpečné 

 
Pozemky dotčené stavbou:      

Stavba je realizována na parcele p.č. 274/12 a 274/62, k.ú. Doudlevce ve vlastnictví 
investora: FN Plzeň, E. Beneše 1128/13, Plzeň   

 
       Celý příkon budovy bude zálohován soustrojím s dieselovým motorem o výkonu 

68kVA/56kW, tak aby byla dostatečná rezerva výkonu např. dodatečnou instalací 
klimatizačního a chladícího zařízení. Je navrženo kapotované provedení samostatně 
stojící. DA bude umístěn na základové betonové desce s prostupy 3x Kopoflex 100mm 
pro přívodní a vývodové kabely. Ze všech stran bude zpevněná plocha – manipulační 
prostor 1500mm, který bude oplocen. Stavební část a terénní úpravy jsou popsány 
v samostatné části technické zprávy. 

 
   DIESELAGREGÁT 

 
 Jedná se o náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát - DA) s předpokládaným 
provozem - cca 25 hod. za rok včetně uvažovaných zkoušek spolehlivosti. DA je v provozu 



pouze při výpadku veřejné el. sítě a při prováděných zkouškách spolehlivosti startu. Je určen 
výhradně pro potřeby FN Plzeň Bory, Ústav lékařské genetiky (ULG). 
 Dieselagregát o výkonu 68kVA – 54kW,  s třífázovým generátorem bude 
v kapotovaném provedení.  DA bude umístěn na betonový základ a ukotven. 
 Kapotáž obsahuje mřížky pro sání vzduchu motoru a výtlak chladícího vzduchu 
agregátu s vyústěním do boku. 
 Zásoba paliva (motorové nafty) je v nádrži o objemu 160 litrů pod  DA, nádrž je 
součástí dodávky DA. Její doplňování bude prováděno z přenosných nádob (sudů, kanistrů), 
případně autocisternou. Součástí rámu DA je havarijní jímka pro zachycení všech možných 
úniků v případě porušení těsnosti.  

Součástí DA je rozváděč pro jeho ovládání, signalizaci, měření provozních a 
poruchových stavů. Rozvaděč bude dodán s funkcí tzv. vstřícného fázování (dopřednou 
zpětnou synchronizací) tj. fázování chodu stroje se sítí při odpojení DA bez výpadku napájení. 
Rovněž při pravidelných zkouškách DA tento systém umožňuje DA přifázovat k síti, 
bezvýpadkově přebrat zátěž a po provedení zkoušky odpojit DA bez výpadku napájení.   
 Instalované zařízení DA  musí odpovídat ČSN 33 3140 - Elektrická zdrojová soustrojí 
se spalovacími motory  a  ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady. 

          Součástí DA je rozváděč ATS, který zajišťuje ovládání dieselmotoru a generátoru. DA 
startuje pomocí elektrického spouštěče z baterií 24 V. Po startu DA dojde k nabuzení 
generátoru  a spotřebiče jsou napájeny ze sítě náhradního zdroje. Akubaterie jsou 
automaticky dobíjeny z nabíječe. Tím je DA  připraven ke spuštění a zaručuje spolehlivý 
provoz. 
 
 Technická data a rozměry DA: 
 
Výkon  soustrojí:     54kW (68kVA) 
Generátor:                                                                   
Třífázový synchronní alternátor   
Krytí                                                                            IP 23 
Počet pólů      4  
Kmitočet:      50 Hz 
Výkon:                68 kVA 
Napětí:       230/400 V 
Otáčky:      1 500 ot/min 
 
 
Dieselmotor: 
čtyřdobý, s přímým vstřikem paliva,  kapalinové chlazení, elektrické spouštění. 
Otáčky                1 500 ot./min. 
Spotřeba paliva při 100% výkonu                                  15,3    litrů/hod 
Spotřeba paliva při 50% výkonu                                      7,5    litrů/hod 

Teplota výfukových plynů                                       max. 561 
o
C 

Množství výfukových plynů 
při max. výkonu                                                         13,1 m3/min 
Spouštění elektrickým startérem z baterií   24 V  

Parametry jsou uvedeny pro jmenovité podmínky dle ČSN a ISO 3046 tj. 27
  o

C, bar. tlak 100 
kPa, vlhkost 60 %. 
 
 Celková váha          1287 kg 



 Délka                          2650 mm 

 Šířka           950 mm 

 Výška                        1 450 mm 
 
 Kapotáž s hlučností                                          67dB/7m 
 
      Pro dieselmotory lze použít motorovou naftu  dle ČSN EN 560 s bodem vzplanutí větším 
než 55 oC. Tato nafta je ve smyslu ČSN 650201 zařazena mezi hořlavé kapaliny III. třídy 
nebezpečnosti. Je možné použít naftu i jiných výrobců o stejných parametrech: 
 - dob vzplanutí                      větší než 55 oC  
            - teplotou vznícení               220 - 240 oC  
 Jinou naftu  nelze používat z důvodu nízkého bodu vzplanutí (40 oC ). 

  Celková spotřeba nafty při předpokládaném provozu 25 hod/rok včetně zkoušek při 
zatížení cca 50 % je cca 200 litrů/rok. 

      . V žádném režimu práce DA nesmí jmenovité napětí generátoru klesnout pod 80 % 
jmenovitého napětí. Z tohoto důvodu je max. možné činné zatížení DA na počátku zatěžování 
rovno cca 50 % jmenovitého výkonu DA. Pokud je počáteční skokové zatížení větší nebo jsou 
v něm podstatně zastoupeny asynchronní motory, musí se provést kontrolní výpočet úbytku 
napětí s konkrétními parametry zátěží. Na základě tohoto výpočtu se případně musí spotřebiče 
rozdělit do několika skupin pro postupné zatěžování DA. Časový odstup mezi jednotlivými 
stupni je min. 8 sec. 

 
         Zkoušky spolehlivosti 
 Pro zajištění spolehlivosti startu provádí obsluha jedenkrát týdně  ruční start bez 
zatížení, (chod naprázdno cca 5 min.), jedenkrát za 3 týdny  zkoušku DA po dobu 10 až 15 
min. se zatížením alespoň 50 % jmenovitého výkonu. Při delším provozu DA naprázdno (bez 
zatížení) nebo při nízkém zatížení (do 30% jmenovitého výkonu) je nutné DA následně zatížit 
min. na 90% výkonu z důvodu odstranění nahromaděných usazenin ve spalovacím prostoru a 
výfuku. 
 Dieselagregát nemá zvláštní požadavky na pracovní síly. Provoz je ruční, kontrola 
plně v době klidu DA  je postačující, když je prováděna pochůzkovou službou 1x deně. 
Údržbářské a servisní práce provádět dle instrukcí dodavatele dieselagregátu. 
 Obsluha musí být provozovatelem vyškolena a poučena, musí dodržovat bezpečnostní 
opatření a řídit se pokyny uvedenými v ČSN 38 5422 - Strojovny elektrických zdrojových 
soustrojí. 
 Do prostoru DA je zakázán vstup nepovolaným osobám. 
 Obsluhovatel je odpovědná osoba, určená provozovatelem soustrojí a zaškolená v 
obsluze soustrojí. Zaškoleného obsluhovatele vyzkouší provozovatelem určený odborník pro 
věci strojní a elektrotechnické a vystaví osvědčení. 
 Obsluhovatel je povinen dodržovat všechna nařízení, vyplývající z předpisů a příkazů, 
udělených osobami k tomu oprávněnými. Obsluhovatel musí být prokazatelně poučen o 
opatřeních, které je nutné provádět při všech nebezpečných závadách (např. při vytékání 
paliva) o předpisech požární ochrany a vycvičen v zacházení s hasícími přístroji. O provedení 
instruktáži se provede zápis do provozní knihy, kterou potom obsluhovatel nadále vede a 
zejména zaznamenává provoz DA, obsluhu, údržbu a kontrolní zkoušky. Mimo obsluhy 
soustrojí provádí drobnou údržbu a malé opravy. Všechny kontroly a práce budou 
zaznamenány do provozní knihy. 
 Obsluha a údržba musí být prováděna podle manuálu dodávaného s dokumentací DA. 



Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební 
činnosti vzniknou tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 
zák.č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  Před předáním odpadu 
oprávněné osobě budou odpady soustředěny utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocením odcizením nebo únikem. Musí být plněny povinnosti 
vyplívající ze zákona o dopadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 
ohlašovacích povinností. 
 

 
   AREÁLOVÝ ROZVOD NN: 

 
  Stávající přívodní kabely NN pro ULG 2xAYKY 4x70mm2 budou odpojeny a 

zrušeny.  Ze stávajícího vývodového jističe 200A v rozvaděči NN trafostanice S5 se napojí 
nový  kabelový přívod pro DA a ULG. Položí se vždy 2 paralelní kabely AYKY-J 4x35mm2 
do rozvaděče ATS DA a dále do přípojkové skříně na fasádě ULG. Tato skříň bude nahrazena 
plastovou skříní SS 100 s atypickou náplní. Ve skříni budou dva vývody, přepojí se stávající 
vývod do hlavního rozvaděče, který zůstane beze změny. Druhý vývod – nový kabel CYKY-J 
4x16mm2 bude jako rezerva vyveden do výměníkové stanice, kde se ukončí ve svorkové 
skříni.   

Upozorňujeme, že veškeré zásahy do stávající sítě je zhotovitel povinen 
projednat s investorem tak, aby nebyl narušen ani ohrožen provoz ULG. Při 
odpojení kabelů z přípojkové skříně je nutno zřídit po dobu přepojování 
provizorní napájení kabelem do stávajícího hlavního rozvaděče. 
         V chodnících a ve volném terénu se kabely uloží ve výkopu v trubce KOPOFLEX 
60mm se záhozem zeminou bez ostrých předmětů v hloubce. 50 70cm. Rýhy se upraví do 
původního stavu osetím travou a zadlážděním zámkovou dlažbou. Pod vozovkou se kabely 
založí do rour KOPOFLEX 100mm s obetonováním, horní povrch roury je min. 1000mm pod 
povrchem. Při přechodu do stanice se využije stávající prostup, přebetonování před vstupem 
je nutno naříznout a vybourat.  Kabely jsou v souběhu a kříží se s topným kanálem horkovodu 
a areálovým rozvodem NN. Ostatní areálové sítě nebyly v době zpracování kdyspozici. Do TS 
jsou dále zaústěny kabely VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.. Před zahájením zemních 
prací je nutno vytýčit všechna stávající podzemní vedení v rozsahu záboru stavby ve 
spolupráci s investorem (areálové sítě), při křížení je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 
736005. Tam, kde není možno dodržet předepsanou vzdálenost pro souběh a křížení se kabel 
uloží do žlabu TKII. V celé délce výkopu pod kabelovým ložem bude položen zemnící drát 
FeZn pr.8mm. Veškerá narušení fasády je nutno kvalitně opravit a zpětně obložit stejným 
typem obkladu ( hnědý ALIT ). 
 

     TECHNICKE NORMY: 
 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 -Výběr a stavba elektrických zařízení-Všeobecné předpisy 
TNI 33 2000-5-51      - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1 – Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – 
Ochrana před úrazem el. proudem 
TNI 33 2000-4-41     - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
ČSN 33 2000            - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení (soubor 
norem) 
ČSN 33 2130, ed. 2    - Elektrotechnické předpisy.  Vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN EN 60529          - Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód)  
ČSN EN 62305-1,2,3,4, ed.2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1,2,3,4  



ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 – Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění   a ochranné vodiče. 
a další související ČSN 

 

3. Závěr: 
 

Všechny práce se provedou dle platných ČSN a předpisů bezpečnosti. Před uvedením 
do provozu se vyhotoví výchozí revize.  
 
 


