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Predgovor k mednarodni različici
Mednarodna različica Q smernic temelji na dokumentih QM Holzheizwerke® - QM za daljinjsko ogrevanje na
lesno biomaso (QM sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso), ki jih je objavila delovna skupina
QM Holzheiz-werke (vodenje kakovosti za daljinske ogrevalne naprave na biomaso) strokovnjaki iz Švice,
Nemčije in Avstrije. Q-smernice so osnova za izvajanje sistema upravljanja kakovosti za daljinske ogrevalne
naprave in omrežja na lesno biomaso. Dokument je bil preveden in prilagojen v okviru projekta INTERREG CE
ENTRAIN.
◼ Izrazi, uporabljeni v teh smernicah, se lahko razlikujejo od države do države. Pomembni izrazi so razloženi v
glosarju
◼ Svetujemo, da uporabite ustrezne predpise in standarde, ki se uporabljajo za določeno državo.
◼ Zagotovite, da so posamezne zahteve, naštete v Q-načrtu, v skladu z ustreznimi nacionalnimi standardi in
predpisi ter trenutnim stanjem.
◼ Razvrstitev goriv, glej tabelo 13, temelji na mednarodnem standardu za gorivo ISO 17225, vendar od njega
nekoliko odstopa, da bi dosegla višja merila kakovosti QM za daljinjsko ogrevanje na lesno biomaso. Kratica,
uporabljena v tabeli, izhaja iz nemških izrazov.
◼ Postopek QM, opisan v teh smernicah Q (vključno s poenostavljeno različico), se v nadaljevanju imenuje
QMstand-ard®. Poleg tega je QM za daljinjsko ogrevanje na lesno biomaso v ločenih smernicah Q opredelil
nov postopek QMmini® za manjše monovalentne sisteme [7]
Projekt ENTRAIN je namenjen izboljšanju zmogljivosti javnih organov za razvoj in izvajanje lokalnih strategij in
akcijskih načrtov za povečanje uporabe endogenih obnovljivih virov energije v majhnih omrežjih daljinskega
ogrevanja, pa naj gre za sončno energijo, biomaso, odpadno toploto, toplotne črpalke ali geotermalno energijo
.Izvajanje teh akcijskih načrtov bo privedlo do zmanjšanja emisij CO2, izboljšanja lokalne kakovosti zraka in do
socialno-ekonomske koristi lokalnih skupnosti z rastjo tehničnega strokovnega znanja, zagonom investicij in
inovativnimi finančnimi orodji. Projekt je financiran s strani INTERREG CENTRAL EUROPE.
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Kratek uvod v sistem upravljanja kakovosti za naprave za daljinsko
ogrevanje na biomaso
Upravljanje kakovosti za daljinske ogrevalne naprave na lesno biomaso (QM Holzheizwerke®) je sistem, ki se
nanaša na upravljanje s kakovostjo (QM). Zagotavlja, da se v projektu s časovnim rokom in več podjetji določi
zahtevana kakovost in preveri. QM za naprave za daljinjsko ogrevanje na lesno biomaso ne smete zamenjati z
upravljanjem kakovosti podjetja (npr. Certificiranjem v skladu z ISO 9000) in testiranjem vzorcev izdelkov
(preskušanje tipa). Kakovost QM za daljinjske sisteme na lesno biomaso lahko uporabijo podjetja, ki sodelujejo
v projektu v okviru svojih QM sistemov, povezanih s podjetjem.

Upravljanje s kakovostjo (QM) pri napravah daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je rezultat čezmejnega
sodelovanja. Skupino razvijalcev naprav (ARGE QM Holzheizwerke) sestavljajo strokovnjaki iz Nemčije, Avstrije
in Švice, ki nenehno sodelujejo pri izboljšanju sistema. Široke izkušnje te ekipe so povezane in prehajajo v
realizacijo novih projektov. Najpomembnejši cilji QM pri napravah daljinskega ogrevanja na lesno biomaso so:
- zanesljivo, delovanje ki potrebuje malo vzdrževanja
- visoka razmerja izkoriščenosti in nizke izgube pri distribuciji
- nizke emisije v vseh pogojih delovanja
- natančne in stabilne krmilne sisteme
- ekološka in gospodarska trajnost

Pri napravah daljinskega ogrevanja na lesno biomaso se QM izplača
Večina ogrevalnih naprav na drva je zaradi visokih naložb in dolgih obdobij komajda ekonomsko donosna. Zapletenost naložbe prinaša številna tveganja. QM pri napravah daljinskega ogrevanja na lesno biomaso pomaga vlagatelju zmanjšati ta tveganja.
Tipični problemi so preveliki kotli in ogrevalne naprave ali precenjena prodaja toplote, tj. Toplota, ki se dejansko prodaja odjemalcem toplote, je manjša od načrtovane. To poleg različnih tehničnih težav vodi do nizke
izkoriščenosti obrata in počasnejšega vračanja naložb. Napake v načrtovanju (npr. Velike kotle na biomaso)
pogosto ni mogoče popraviti. Lahko se zgodi, da operater trpi posledice te napake 20 ali več let. Če pa bodo
pomanjkljivosti načrtovanja odkrite in odpravljene že zgodaj, vlagatelji in operaterji prihranijo denar in čas.
Naložba v QM je dobra naložba. Za 1 - 2% naložbenih stroškov je zagotovljeno, da je zahtevana kakovost sistema na začetku nedvoumno opredeljena in da lastniki daljinjskega ogrevanja dejansko dobijo želeno kakovost. Dodatni stroški pri QM so zanemarljivi v primerjavi s potencialnimi prihranki v naložbah in obratovalnimi
stroški - pomemben pogoj za dolgoročno gospodarsko uspešno obratovanje.

Učenje iz tujih napak
Cilj vsakega načrtovanja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je tehnično in ekonomsko izvedljiva ter ekološko
smiselna oskrba s toploto. V zadnjih letih je bilo v Nemčiji, Avstriji in Švici izvedeno veliko uspešnih projektov
daljinskega ogrevanja na biomaso. Poleg številnih pozitivnih primerov pa vedno obstajajo naprave, ki imajo očitne
pomanjkljivosti, kot so predimenzionirane ogrevalne naprave in / ali omrežij za daljinsko ogrevanje, pretirano
velike in nepravilno zasnovane zaloge lesnega goriva, napačne hidravlične in regulacijske rešitve, nenatančen in
nestabilen nadzor sistemov. Takšne in podobne napake pri načrtovanju lahko povzročijo drage pretvorbe in naknadne namestitve, večje stroške vzdrževanja in včasih resne gospodarske težave. Nenazadnje negativno vplivajo
tudi na javno mnenje o bioenergiji.
Ocenjevanje različnih projektov je pokazalo, da bi se bilo mogoče izogniti večini napak, če bi bilo pri načrtovanju
in izvajanju več pozornosti in pri uporabi izkušenj, pridobljenih pri gradnji podobnih naprav. Kvalitetno načrtovano
načrtovanje v kombinaciji s prenosom znanja in izkušenj spodbuja tehnične in ekonomsko optimizirane rešitve, ki
vodijo do nizkih emisij in učinkovite uporabe goriv iz biomase.

Vodja kakovosti (Q-manager)
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QM pri napravah daljinskega ogrevanja na lesno biomaso poleg pooblaščenega zastopnika lastnika sistema in
glavnega načrtovalca naprave predstavlja še enega udeleženca projekta: Vodjo kakovosti. Vodjo kakovosti določi lastnik sistema in projekt spremljaja že od samega začetka. V sodelovanju z lastnikom daljinjskega ogrevanja na lesno biomaso in glavnim načrtovalcem opredelijo zahteve glede kakovosti v dokumentu Q-načrta. Med
načrtovanjem in realizacijo daljinskega ogrevanja na biomaso preverjajo, ali so ti izpolnjeni. Če odkrije odstopanja, vodja kakovosti priporoči korektivne ukrepe in njihovo izvajanje lastniku daljinjskega ogrevanja na lesno
biomaso. Poleg tega vodja kakovosti kot strokovnjak z bogatimi izkušnjami iz mnogih drugih projektov poda tudi
nevtralna druga mnenja v različnih fazah projekta.
Vodje kakovosti odobrijo QM pri napravah daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in njihove nacionalne predstavnike, ki jih najdete na ustreznih spletnih mestih (e.g. www.qmholzheizwerke.ch).
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Mejniki
Slika 1 daje splošen pregled postopka upravljanja kakovosti.
Lastnik naprave imenuje pooblaščenega zastopnika, vodjo
kakovosti, ki je odgovoren za izvajanje upravljanja kakovosti,
in glavnega načrtovalca, le ta je odgovoren za celotno načrtovanje naprave. Skupaj vodijo evidenco glede zahtev kakovosti.
Mejnik 1 in s tem postopek upravljanja kakovosti bo
vzpostavljen , da se bo lahko začelo načrtovanje Q, preden
se začne načrtovanje. Mejniki 2, 3 in 4 se nato uporabljajo za
preverjanje Q in nadzor Q med potekom projekta. To zagotavlja, da se pravočasno odkrijejo in popravijo odstopanja od
kakovosti.Upravljanje kakovosti bo končano po oceni in optimizaciji obratovanja naprave v mejniku 5.

Plant owner

Authorized
representative

Q-manager

Main planner

Milestone 1
(Initial meeting)
Establishment of the QM-system

Q-guidelines

Q-plan

recommended
Q-requirements

agreed
Q-requirements

Design planning
Target value achieved?

Tender planning
Target value achieved?

Tendering and
contracting
Execution and
approval
Target value achieved?

Milestone 5

Optimisation of
plant operation

(Final meeting)
Are the Q-requirements agreed
in the Q-plan met?

Q zahteve
Q zahteve so na splošno opredeljene v naslednjih Q-smernicah. Nato se na začetku projekta določijo v skladu
s
projektom
v
uvodnem
sestanku
(mejnik1)
in
dokumentirajo
v
načrtu
Q.
Pomembne zahteve glede Q se nanašajo na povpraševanje po toploti in določanje osnovnih konstrukcijskih
podatkov, s tem povezano konfiguracijo naprave, hidravlični koncept, strategijo upravljanja in ogrevalno omrežje. Poleg tega so določene tudi zahteve glede uporabnih goriv, dokumentacije in optimizacije. Zahteve glede
kakovosti zajemajo bistvena področja projekta - od določitve osnovnih podatkov o projektiranju do zagona elektrarne in njene optimizacije, ki naj bi se zgodila najpozneje ob koncu drugega leta obratovanja.
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Optimizacija delovanja obrata
Po zagonu obrata je nujno potrebno sistematično optimizirati tehnično delovanje. Zato je treba najpomembnejše podatke o poslovanju stalno beležiti in ocenjevati. Glavni načrtovalec mora oceniti in interpretirati rezultate v najmanj treh različnih tednih v letu (zima, poletje, pomlad / jesen).
Zapisi v okviru operativne optimizacije zagotavljajo koristne informacije za oceno in optimizacijo delovanja
sistema. Poleg tega evidence kažejo, da obrat dejansko deluje v skladu z zahtevami glede kakovosti, dogovorjenimi na začetku. Cilj vrednotenja je dokazati, da obrat sledi zahtevam Q, opredeljenim na začetku projekta.

Q načrt
QM je treba upravljati s čim manj papirnate dokumentacije. Zato je osrednji del načrta Q, ki ga sestavljata dva
dokumenta (ki ju najdete v dodatku):
- Glavni dokument načrta Q, ki ga je treba pripraviti med vzpostavitvijo procesa upravljanja kakovosti v mejniku
1
- Dodatki Q-načrta, ustvarjeni v mejnikih 2–5 procesa QM
Smernice Q so sestavni del načrta Q. Opisuje postopek upravljanja kakovosti in podrobne zahteve za kakovost,
ki jih je treba uporabiti pri načrtovanju in izgradnji daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso. Smernice Q
imajo enako strukturo kot načrt Q, tako da se lahko oba dokumenta ustrezno uporabljata za:
A. Udeležence projekta
B. Vzpostavitev procesa upravljanja s kakovostjo
C. Projektni načrt z ustreznimi mejniki
D. Naloge in odgovornosti lastnika daljinjskega ogrevanja
E. Glavne naloge, odgovornosti in Q-zahteve načrtovalca
F. Opredelitev goriva
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A. Udeleženci projekta
A.1 Projekt
Ime načrta in naslov daljinskega toplotnega ogrevanje na lesno biomaso ter naslov lastnika morata biti dokumentirana v načrtu Q.

A.2 Odgovorne osebe upravljanja kakovosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
Osebe, ki so odgovorne za vzpostavitev in pravilno izvajanje upravljanja kakovosti daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso so:
◼ Pooblaščeni zastopnik lastnika daljinskega ogrevanja mora imeti potrebno pooblastilo za podpis vseh dokumentov, pomembnih za upravljanje kakovosti.
◼ Vodja kakovosti zagotavlja, da je sistem vodenja upravljanja kakovosti za naprave sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso opredeljen, dopolnjen in vzdrževan. Vodja kakovosti ne prevzema odgovornosti za
načrtovanje.

A.3 Glavni načrtovalec
Za načrtovanje projektov v skladu z upravljanjem kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso mora
biti v načrtu Q dodeljen glavni načrtovalec daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Glavni načrtovalec je odgovoren za kakovost celotne naprave v okviru načrtovalnih storitev, določenih v inženirski pogodbi.
Podjetja razen glavnega načrtovalca, ki so odgovorna za načrtovanje in izvedbo sistema, niso navedena v Qnačrtu. Lastnik naprave je odgovoren za pogodbene sporazume s temi podjetji.

A.4 Organ finaciranja
Če se zahteva javno financiranje, je treba določiti organ za financiranje.

B. Vzpostavitev sistema kakovosti daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso
B.1 Naloge in dolžnosti vodje kakovosti
B.1.1 Vodja kakovosti zagotavlja, da je sistem vodenja kakovosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso opredeljen,
implementiran
in
vzdrževan.
To
vključuje
naslednje
dejavnosti:
- Vsa administrativna dela v zvezi z upravljanjem kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso,
vzpostavitev sistema kakovosti v sodelovanju z lastnikom naprave in glavnim načrtovalcem, organizacija potrebnih sestankov, priprava dokumentov, ki jih zahteva upravljanje kakovosti za daljinske ogrevalne naprave na
lesno
biomaso,
- načrtovanje kakovosti: nezmotljiva opredelitev zahtev glede kakovosti v sodelovanju z lastnikom naprave in
glavnim načrtovalcem; zagotavljajo, da so zahteve glede kakovosti, navedene v načrtu kvalifikacij, skladne s
priznanimi tehničnimi pravili in da bodo izpolnjeni standardi kakovosti, ki jih zahtevajo organi za financiranje.
- nadzor kakovosti: zagotavljanje pravočasnega odkrivanja in odpravljanja odstopanj v kakovosti; če se odkrijejo
kakovostna odstopanja, mora vodja kakovosti skupaj z lastnikom naprave in glavnim načrtovalcem iskati rešitve.
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- preverjanje kakovosti: za vsak mejnik preverite, ali so na voljo vsi dokumenti in podatki in ali so zahteve glede
kakovosti, dogovorjene v načrtu Q, v dogovorjenem odstopanju.
B.1.2 Vodja kakovosti ne odgovarja za načrtovanje in je odgovoren le za upravljanje kakovosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v skladu z B.1.1. Vodja kakovosti lahko ugotovi, ali zahteve Q ne ustrezajo priznanim
tehničnim pravilom, ali standardi kakovosti, ki jih zahtevajo agencije za financiranje, ali obstajajo odstopanja v
kakovosti, taklo da lahko lastniku naprave poda ustrezna priporočila .Šele lastnik sistema lahko nato zahteva
spremembe projekta, vloži odškodninske zahtevke itd.
B.1.3 Vodja kakovosti lahko (ob posvetovanju z glavnim načrtovalcem) lastniku daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso priporoči spremembe načrta Q. Odobrene spremembe morajo biti zapisane v prilogi načrta Q za ustrezen mejnik.
B.1.4 Vodja kakovosti je upravičen do vpisa v register "Vzpostavitev Sistema kakovosti za vodje kakovosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso", če je naveden v registru " vodij kakovosti delovne skupine, ki je objavljen
na internetu (http://www.qmholzheizwerke.ch). Za vključitev v register mora vodja kakovosti izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:
- Trenutno ni več nobene gospodarske povezave med vodjo kakovosti in podjetji, ki načrtujejo ali izvajajo v
sektorju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije.
- izkušnje s načrtovanjem v sektorju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije
- Izkušnje z realizacijo naprav za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
B.1.5 Vodja kakovosti se zavezuje k strogi zaupnosti vseh dokumentov in znanja o obratu in njegovem stanju.
To ne vključuje posredovanja kopije načrta Q (glavnega dokumenta in priloge) dokumentacijskemu centru in /
ali organu za financiranje, ki je dolžan tudi podatke obravnavati zaupno.
B.1.6 Prejemki vodje kakovosti so opredeljeni v mejniku 1 " Vzpostavitev Sistema kakovosti in načrtovanje vodje
kakovosti pri daljinsko ogrevanje na lesno biomaso ".

B.2 Naloge in dolžnosti glavnega načrtovalca
B.2.1 Glavni načrtovalec je odgovoren za kakovost daljinjskega ogrevanja na lesno biomaso v okviru načrtovalnih storitev, določenih v inženirski pogodbi. Zahtevana kakovost je določena v načrtu Q (poglavje E "Glavni
načrtovalec Q-zahtev").
B.2.2 Glavni načrtovalec se zavezuje, da bo sprejel načrt Q (glavni dokument in prilogo) kot dodatek k inženirski pogodbi, ko ga bodo pogodbenice odobrile. V primeru nasprotujočih si delov pogodbe se uporablja Qnačrt.
B.2.3 Glavni načrtovalec zagotavlja (v sodelovanju z lastnikom sistema daljinjskega ogrevanja), da načrtovalci,
izvajalci in dobavitelji izpolnjujejo tudi zahteve glede kakovosti.
Primeri:
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- dobavitelj kotlov na lesno biomaso: najmanjša in nazivna toplotna zmogljivost kotla na biomaso z referenčnim gorivom
- dobavitelj goriva: kakovost sortimenta za gorivo
B.2.4 Glavni načrtovalec je odgovoren za pripravo in posodabljanje urnika. Spremembe urnika je treba
nemudoma sporočiti vodji kakovosti.
B.2.5 Če ni izrecno dogovorjeno, za odstopanja od kakovosti velja 10% toleranca do slabe kakovosti. V primeru spremenljivk, ki so odvisne od vremena, so vrednosti, ki so bile popravljene na povprečno leto s številom
dni ogrevalne stopnje, odločilne v dvomih.
B.2.6 Glavni načrtovalec mora upravljavcu Q brez omejitev zagotoviti potrebne načrte, računske dokumente,
podatkovne liste itd.

B.3 Naloge in dolžnosti lastnika daljinskega ogrevanja
B.3.1 Lastnik daljinjskega ogrevanja imenuje pooblaščenega zastopnika. Lastnik pooblaščenemu zastopniku
da potrebno pooblastilo, da lahko podpiše vse dokumente, pomembne za upravljanje sistema kakovosti.
B.3.2 Storitve, ki jih mora zagotoviti lastnik daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, so opredeljene v načrtu
kakovosti (poglavje D "Storitve, ki jih mora zagotoviti lastnik naprave").
B.3.3 Lastnik daljinskega ogrevanja na lesno biomaso imenuje upravljavca Q.
B.3.4 Lastnik daljinskega ogrevanja na lesno biomaso določi glavnega načrtovalca, ki je odgovoren za celotno kakovost naprave v skladu s storitvami, določenimi v inženirski pogodbi.
Primeri:
- V primeru pogodbenih odnosov z načrtovalno skupino (individualne pogodbe med načrtovalci in lastnikom
daljinjskega ogrevanja) je glavni načrtovalec običajno načrtovalec HVAC za obrat za proizvodnjo toplote.
- V primeru pogodbenega razmerja s konzorcijem za načrtovanje (enotna inženirska pogodba s konzorcijem za
načrtovanje)
je
glavni
načrtovalec
vodja
projekta
konzorcija
za
načrtovanje.
- V primeru pogodbenega razmerja s splošnim načrtovalcem je glavni načrtovalec vodja projektov generalnega
načrtovalca.
B.3.5 Lastnik pripravi inženirsko pogodbo z glavnim načrtovalcem ob upoštevanju upravljanja sistema kakovosti
daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso.
B.3.6 Podjetja, ki niso odgovorna za načrtovanje in izvajanje naprave, niso navedena v načrtu Q. Lastnik sistema
je izključno odgovoren za pogodbene sporazume s temi podjetji.
B.3.7 Sankcije za neupoštevanje kakovosti, ki presegajo običajna pravna sredstva (popravek, znižanje cen,
pretvorba) (npr. Pogodbena kazen, sporazum o bonusu in malusu), se zapišejo v ustreznih pogodbah.
B.3.8 Če so bile potrjene spremembe načrta Q v prilogi za ustrezni mejnik, je lastnik sistema odgovoren za
potrebne prilagoditve inženirskih in delovnih pogodb.
.B.4

Priporočila agencijam za financiranje

Načeloma lahko agencije za financiranje prosto oblikujejo tehnične specifikacije, pogoje in postopke. Na podlagi
predhodnih izkušenj pa je treba upoštevati naslednja priporočila za financiranje, ki ga spremlja QMstandard®
(poglavje C):
B.4.1 Na splošno je treba zahtevati naslednje: celotni načrt Q, glavni dokument mejnika 1, priloga Q načrta za
mejnik 2 do 5. Gradnja obrata se ne sme začeti pred mejnikom 3 (v poenostavljena različici mejnik 2).
B.4.2 Pri izplačilu javnega financiranja je treba upoštevati, da se bo glavna stopnja izplačila plačala le, če je
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predložen načrt Q mejnika 3 (v poenostavljeni različici mejnik 2), ki ga je podpisal vodja Q in Q -manager je
potrdil, da ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema ustrezata Q-zahtevam QM za naprave za biomaso.
Končnega plačila ne bi smeli izvesti, dokler ni bil predložen mejnik 5 Q-načrta in dokler vodja kakovosti ne potrdi,
da je bila izvedena operativna optimizacija.

C Potek projekta z mejniki
Pravila in predpisi, ki veljajo v različnih državah, lahko vsebujejo različne pogoje in postopke načrtovanja. Optimalno zaporedje projektov je določeno glede na mejnike upravljanja kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na
lesno biomaso. V Tabela 1 je pregled zaporedja projektov za upravljanje daljinjskih sistemov na lesno biomaso v skladu z mejniki.
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Upravljanje kakovosti za naprave daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso

Q-guidelines

Mejniki


faze projekta
1. Predhodna študija
Rezultat = Možnost, ki najbolje ustreza
zahtevam
2. Načrtovanje
Rezultat = Določitev tehničnih rešitev

3. Načtovanje razpisov
Rezultat = Razpisna dokumentacija
4. Razpisi in sklepanje pogodb
Rezultat = Pogodbe
5. Izvedbna in odobritev
Glavni načrtovalec je dolžan poročati o vseh
spremembah razpisnega projekta
Rezultat = odobritev dokumentacije
6. Optimizacija delovanja naprave
Rezultat = Optimizacija dokumentov

mejniki

Vzpostavitev kakovosti upravljanja naprav daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in načrtovanje Q

po končani

Q pregledi in Q nadzor v fazi načrtovanja

vsaki fazi projekta

Q pregledi in Q nadzor na ravni načrtovanja razpisov *
Q pregledi in Q nadzor pri pogodbi
Q pregledi in zaključek upravljanja kakovosti naprav daljinskega ogrevanja na lesno biomaso po
prvem letu delovanja

* Za poenostavljeno različico se ne uporablja (glej poglavje C. 2)
Tabela 1
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QMstandard®

Sistem QM QMstandard®, ki se uporablja, je opisan v smernicah Q. Tabela 2 prikazuje, kje so zaključeni posamezni mejniki v projektu. Kontrolni seznami v dodatku podrobno opisujejo, katere dokumente za posamezne
mejnike mora glavni načrtovalec dostaviti vodji kakovosti. Glavni načrtovalec je odgovoren za pridobivanje potrebnih dokumentov od lastnika sistema.
Pomembno:
- Predpogoj za smernice v skladu s standardom vodenja kakovosti za sisteme daljinjskega ogrevanja na lesno
biomaso je, da se izvede prvi sestanek ob mejniku 1 z vsemi potrebnimi udeleženci (pooblaščeni zastopnik
lastnika naprave, glavni načrtovalec in vodja kakovosti); končni sestanek na mejniku 5 je pomemben in se ga
odpove le izjemoma.
-Mejnik
je
mogoče
preveriti
šele,
ko
so
prejeti
vsi
potrebni
dokumenti.
- Mejniki se zaključijo, ko je bil podpisan načrt Q (glavni dokument mejnika 1 ali ustrezni priloga v mejnikih 2 do
5).
- Načeloma se domneva, da realiziran projekt ustreza načrtovanju med razpisom. V nasprotnem primeru je
glavni načrtovalec dolžan takoj sporočiti spremembe vodji kakovosti. Slednji se nato odloči, ali je treba ponoviti
mejnik 3 (dodatno plačilo).

C.2 Poenostavljena različica QMstandard® s samo tremi mejniki
QM standard za daljinjske sisteme ogrevanja na lesno biomaso običajno vključuje 5 mejnikov. V poenostavljeni
različici je mejnika 3 in 4 mogoče izpustiti. To je mogoče le pod naslednjimi pogoji:
- Za mejnik 2 je izbrana standardna hidravlična shema (ta pogoj je mogoče izpustiti le, če je hidravlična shema
in kontrolna rešitev, ki jo je izbral načrtovalec, opisana enako natančno kot standardni nadzor in je ta rešitev
popolna za mejnik 2),
- delovanje, pretok in temperatura so že določeni v mejniku 2,
- Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema v mejniku 2 že izpolnjujeta vse Q-zahteve mejnika 3 (zagotoviti
jih mora glavni načrtovalec).
Čeprav mejnika 3 in 4 vodja kakovosti ne preverja, morata kljub temu izpolnjevati glavni načrt. Manjkajoče dokumente je treba predložiti vodji kakovosti v mejniku 5.
Poenostavljeni postopek se uporablja za monovalentne ali dvovalentne sisteme z enim kotlom ali več kotli
- brez omrežja za daljinsko ogrevanje do največ 500 kW, ali
- z ogrevalnimi omrežji in priključeno močjo do največ 200 kW.

C.3 QMmini®
Poleg QMstandardov, ki so opisani v Q smernicah, je upravljanje s kakovostjo daljinskih sistemov ogrevanja
na lesno biomaso v svojih lastnih Q-smernicah [7] ki so na voljo v nemškem jeziku, določil postopek QMmini®
za manjše monovalentne sisteme. O QMmini® v Q smernicah ni drugih obrazložitev.
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D Obveznosti lastnika sistema
Lastnik daljinskega topotnega ogrevalnega sistema na lesno biomaso imenuje pooblaščenega zastopnika. Lastnik da pooblaščenemu zastopniku vsa potrebna pooblastila, da lahko podpiše vse dokumente, pomembne za
upravljanje kakovosti. Storitve, ki jih mora za vsak mejnik zagotoviti lastnik ali pooblaščeni zastopnik, so
navedene v tabeli 3.
Št.
D.1

Oznaka
Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 1

D.2

Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 2

Tabela 2
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Storitve, ki jih mora zagotoviti lastnik daljinskega ogrevanja
◼ Določitev glavnega načrtovalca.
◼ Interno je treba razjasniti naslednja vprašanja:
- Kdo bi moral biti lastnik?
- Kakšna bi morala biti pravna oblika odgovornega organa?
- Kako naj se ustanovi lastništvo?
- Kdo je odgovoren za finance?
- Kdo bo kasneje odgovoren za izvedbo?
- Kako so odgovorni ljudje vključeni v postopek načrtovanja?
- Ali so se na trgu ogrevanja oskrbovalnega območja pojasnile konkurenčne razmere?
- Kdo je odgovoren za kompetenten razvoj trga in kasnejšo skrb za stranke?
- Kje naj se nahaja kurilnica (vključno s pravno varnostjo)?
- Kakšni so okvirni pogoji za naknadno gradbeno dovoljenje?
- Kakšen je postopek glede gradbenih dovoljenj in služnosti cevi?
- Kakšni so pogoji za oddajo ponudb (naročila)?
- Kako naj se oblikujejo pogodbe o dobavi toplote?
- Kako je zagotovljeno financiranje nadaljnjih faz projekta?
◼ Odločitev, da je smiselno izvesti načrtovanje načrtovanja kurilne naprave na biomaso.
◼ Ocena organizacije in pravne oblike odgovornega organa
◼ Ocena ali in pod katerimi pogoji bo načrtovana ogrevalna naprava na biomaso pridobila
gradbeno dovoljenje.
◼ Ocena ali in pod katerimi pogoji so lastniki zemljišč pripravljeni odobriti olajšave / tranzitne pravice za ogrevalno omrežje.
◼ Ocena možnih porabnikov toplote ob upoštevanju pogojev za komercialno priključitev
(npr. Cene toplote), ki izhajajo iz predhodne študije:
- Kdo je podal zanesljivo izjavo o nameri in je pripravljen začeti pogodbena pogajanja? - - Koga zanima povezovanje pod določenimi pogoji, kakšni so pogoji (čas, ekonomska
upravičenost itd.)?
- Kako se bodo v prihodnosti namenili nadaljnjim zanimivemu objektu, ki se nahaja na
območju? Seznam porabnikov toplote z navedbo časa in statusa priključitve ("podpisana
pogodba", "odprta" itd.) Vsaj 70% letne potrebe po toploti mora biti zavarovano s pisnimi
dokumenti (pogodba ali pismo o nameri).
◼ Ocena glede goriva:
- Katere vrste goriva so na voljo?
◼ - Kako je organizirana nabava goriva?
- Katero ceno goriva je treba uporabiti pri izračunu donosnosti?
◼ Pridobitev okvirne ponudbe za dobavo goriva.
◼ Ocena v zvezi s financiranjem:
- Kakšne subvencije lahko pričakujemo?
- Kako in pod katerimi pogoji lahko poteka nadaljnje financiranje?
◼ Dokazilo o dobičkonosnosti po metodi rente; poslovni načrt je že priporočljiv za sisteme z
ogrevalnim omrežjem.
◼ Odločitev za izvedbeno načrtovanje.

Q-guidelines

Št.
D.3

Oznaka
Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 3

D.4

Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 4
Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 5

D.5

Errore. Per applicare Überschrift 2 al testo da visualizzare in questo punto,
utilizzare la scheda Home.
Storitve, ki jih mora zagotoviti lastnik daljinjskega ogrevanja
◼ Dokončna ureditev organizacije in pravne oblike odgovornega organa.
◼ Pridobitev gradbenega dovoljenja.
◼ Zagotavljanje služnosti / pravic tranzita.
◼ Pojasnitev zavarovalnih vprašanj gradnje in obratovanja.
◼ Zagotavljanje ponudbe za dobavo goriva, ki je prilagojena načrtovani napravi (velikost
skladišča, goriva, dobavni interval, dostop itd.).
◼ Ocena možnih porabnikov toplote kot osnova načrtovanja (nadaljevanje mejnika 2); zlasti
v zvezi z naslednjimi vprašanji:
- Kateri porabniki toplote so medtem podpisali pogodbo o dobavi toplote?
- Na katere odjemalce toplote lahko pričakujete, da bodo pred naročanjem podpisali pogodbo?
- Katera območja je mogoče povezati v katerem času?
- Za katere porabnike toplote je lastnik elektrarne pripravljen prevzeti tveganje, da se
navsezadnje ne bodo povezali?
◼ Seznam porabnikov toplote z navedbo časa in statusa priključitve ("podpisana pogodba",
"odprta" itd.) Ob začetku gradnje je treba s podpisanimi pogodbami o oskrbi s toploto
zagotoviti vsaj 60% letne potrebe po toploti.
◼ Priprava pogodbe o dobavi toplote s tehničnimi in splošnimi pogoji.
◼ Revidiran dokaz donosnosti v skladu z metodo rente; za sisteme s ogrevalnim omrežjem
je poslovni načrt s proračunsko bilanco in proračunskim izkazom dohodka za 20 let obvezen.
◼ Dokaz, da je financiranje zagotovljeno.
◼ Koordinacija razpisnega načrtovanja z vključenimi in prizadetimi strankami.
◼ Odločba o izvršbi.
◼ Odobritev koncepta optimizacije poslovanja (vključno s pogodbo za izvedbo).
Seznam oseb, odgovornih za operacijo.
◼ Prevzem in prevzem obrata ter izvajanje operativne organizacije.
◼ Priprava povzetka stroškov in primerjava z načrtovanimi podatki.
◼ Priprava letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida za prvo leto poslovanja ter primerjava s ciljnimi podatki.

Tabela 2 (nadaljevanje)

E storitve in Q zahteve glavnega načrtovalca
E.1 Doseg posameznih mejnikov
Za posamezne mejnike mora glavni načrtovalec izvajati storitve v skladu s Tab 3 in izpolnjevati povezane Qzahteve. Opis se nanaša na naslednja poglavja E.2 do E.7. Stopnja natančnosti in podrobnosti v posameznih
fazah projekta - zlasti za področja "ocena povpraševanja in ustrezen izbor sistema", "ogrevalno omrežje" in
"proizvodnja toplote" - so predmet dogovora o plačilu zadevne države (npr. [30], [32], [33]).
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Št.

Oznaka

E.1.1 Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 1

E.1.2 Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 2

E.1.3 Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 3

Tab 3
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Storitve in z njimi povezane zahteve glede kakovosti, ki jih mora glavni načrtovalec zagotavljati v ločenih mejnikih
◼ Odgovor na vprašanje: Ali so izpolnjeni pogodbeni predpogoji, da lahko glavni načrtovalec kot izvajalec lastnika v Q-načrtu podpiše sporazume o upravljanju kakovosti za
sisteme daljinjskega ogrevanja na lesno biomaso?
◼ Določite ciljne vrednosti skupaj z lastnikom in vodjo kakovosti:
- Izguba toplote daljinskega ogrevanja → Slika15
- Minimalna linearna toplotna gostota
• Celoletno delovanje 2,0 MWh / (a.Trm)
• obdobje ogrevanja brez proizvodnje sanitarne tople vode 1,0 MWh / (a.Trm)
- Posebni naložbeni stroški daljinskega ogrevanja → Slika 9
- Posebni naložbeni stroški proizvodnje toplote → Slika 10
E.2 Ocena povpraševanja in ustrezna izbira Sistema
◼ Stanje je bilo dokumentirano v skladu z E.2.1 - E.2.6.
E.3 Ogrevalna mreža
◼ Zahteve glede kakovosti E.3.1 - E.3.6 morajo biti izpolnjene.
E.4 Proizvodnja toplote
◼ Zahteve glede kakovosti E.4.1 - E.4.8 in E.4.11 morajo biti izpolnjene.
F. Vrste goriv
◼ Vrsta goriva je bila določena v mejniku 1 med vzpostavitvijo upravljanja kakovosti za naprave daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Kot del načrtovanja je bil preverjen skupaj
z lastnikom naprave,
- ali je mogoče predvideti obseg goriv v regiji v zadostni količini po ceni, predvideni v
izračunu gospodarske donosnosti,
- ali se lahko domneva, da zadostna zanesljivost oskrbe dimenzionira skladišče goriva v
skladu z zahtevami iz E.4.5.

◼ Mogoče je treba prilagoditi vrsto goriva.
Izračun dobičkonosnosti
◼ Glavni načrtovalec mora lastniku elektrarne zagotoviti potrebne načrtovalne podatke za
pripravo izračuna ekonomske donosnosti in sodelovati pri izračunu stroškov in oceni
stroškov v skladu s specifikacijami v sporazumu o prejemkih zadevne države. Če mora
glavni načrtovalec predložiti podroben dokaz stroškovne učinkovitosti, mora biti to dogovorjeno v pogodbi
Poenostavljena različica QMstandard® s samo tremi mejniki
◼ Če želite preskočiti mejnika 3 in 4, morate izpolniti naslednje pogoje:
- Izbrano je bilo standardno vezje ali pa je bilo izbrano vezje dokumentirano z enako natančnostjo kot standardno vezje in ga Q-manager razglasi za primerno.
- Zmogljivosti, pretoki in temperature so že določeni
- Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema izpolnjujeta vse Q-zahteve mejnika 3
- Mejnika 3 in 4 ne preverja vodja kakovosti, vendar ga mora glavni načrtovalec še vedno
izpolniti
E.2 Ocena povpraševanja in ustrezna izbira Sistema
◼ Stanje je bilo dokumentirano v skladu z E.2.1 - E.2.6.
E.3 Omrežje daljinskega ogrevanja
◼ Zahteve glede kakovosti E.3.1 - E.3.6 morajo biti izpolnjene.
E.4 Proizvodnja toplote
◼ Zahteve glede kakovosti E.4.1 - E.4.11 morajo biti izpolnjene.
F. Vrste goriv
◼ Vrste goriv je treba preveriti skupaj z lastnikom naprave. Kot rezultat tega preverjanja je
na voljo ponudba za predvidena goriva v razpisnem projektu. S to ponudbo je mogoče
izpolniti pogoje glede dostave (določitev velikosti za dimenzioniranje silosa). Cena goriva,
predvidena v izračunu donosnosti, temelji na ponudbi.
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No.

Designation

E.1.3 Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 3
nadaljevanje

E.1.4 Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 4

E.1.5 Storitve, ki jih je potrebno izvajati
mejnik 5

Errore. Per applicare Überschrift 2 al testo da visualizzare in questo punto,
utilizzare la scheda Home.
Storitve in z njimi povezane zahteve glede kakovosti, ki jih mora glavni načrtovalec zagotavljati v ločenih mejnikih
◼ Izračun dobičkonosnosti
Glavni načrtovalec mora lastniku naprave zagotoviti potrebne načrtovalne podatke za pripravo izračuna ekonomske donosnosti in sodelovati pri izračunu stroškov in oceni
stroškov v skladu s specifikacijami v sporazumu o prejemkih zadevne države. Če naj bi
glavni načrtovalec predložil podroben dokaz o gospodarski učinkovitosti, mora biti to
dogovorjeno v inženirski pogodbi.
Opomba: Priporoča se tudi izračun stroškov in ekonomske učinkovitosti v primeru samooskrbe.
◼ Naknadna dobava razpisa za obrat za proizvodnjo toplote
Razpis za obrat za proizvodnjo toplote običajno še ni na voljo za mejnik 3, vendar se je
mogoče dogovoriti o njegovi nadaljnji dostavi Q-managerju. Preverjanje vsebine s strani
Q-managerja je treba dodatno plačati časovno in materialno.
◼ E.2 ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema
Izvedena je bila ocena povpraševanja in primerna izbira sistema.
◼ E.6 Odobritev in koncept za operativno optimizacijo
Homologacija je bila izvedena v skladu z E.6.1 in E.6.2.
Optimizacija poslovanja je bila dogovorjena v inženirski pogodbi.
Optim Operativna optimizacija mora biti zasnovana v skladu z E.6.3.
◼ F. Vrste goriv
Podpisana je pogodba o dobavi goriva. S to pogodbo so lahko izpolnjeni pogoji glede
dobavnih intervalov (določitev velikosti za dimenzioniranje skladišč). Cena goriva za izračun ekonomske donosnosti ustreza specifikacijam v pogodbi o dobavi.
◼ E.2 Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema
Trenutno stanje porabnikov toplote je bilo preverjeno v skladu z E.2.1 - E.2.6.
◼ E.5 Dokumentacija sistema
Rastlinska dokumentacija je bila pripravljena v skladu z E.5.1 - E.5.3. Q-managerju mora
biti na voljo tabela vsebine sistemske dokumentacije s podpisom, ki potrjuje, da je popoln
in je posodobljen. Če je končan sestanek, je treba na to sejo predložiti celotno investicijsko dokumentacijo.
◼ E.7 Izvajanje operativne optimizacije
Optim Optimizacija delovanja je bila izvedena v skladu z E.7.1 - E.7.3.
Poenostavljena različica QMstandard® s samo tremi mejniki
◼

Manjkajoče dokumente izpuščenih mejnikov je treba predložiti upravitelju kakovosti, zlasti
tiste z mejnika 4:
- pogodba o dobavi goriva (v primeru zunanjega dobavitelja goriva)
- pogodba o dobavi toplote (v primeru prodaje toplote)
- Pogodbeni kotel na biomaso
- Poročilo o odobritvi
- Koncept za optimizacijo poslovanja

Tab 3)

E.2 Zahteve glede kakovosti Q in ustrezna izbira sistema
Glavni načrtovalec mora predložiti poročilo o stanju, ki ustreza zahtevam Q v Tabela 5. Za E.2.1 ... E.2.6 je
za vnos zahtevanih informacij na voljo tabela EXCEL "ocena povpraševanja in ustrezen izbor sistema" in za
preverjanje verodostojnosti. Tabela EXCEL "ocena povpraševanja in izbira ustreznega sistema" ter ustrezni
priročnik [8] sta na voljo kot brezplačni prenosi (www.qmholzheizwerke.ch)
Pomembna opomba: Čeprav tabela ni instrument za načrtovanje določanja toplotne zmogljivosti in potrebe po
toploti posameznega odjemalca toplote, se lahko tabela EXCEL uporablja kot instrument za načrtovanje za
izločitev toplotne zmogljivosti celotnega sistema (značilnost obremenitve ) in zasnovo kotla na biomaso v dvovalentnem sistemu. Izračun glavnega načrtovalca je vedno odločilen.
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Št.
Oznaka
E.2.1 Letna potreba po toploti za vsakega porabnika toplote

Q-guidelines

Q-zahteve
Novogradnje
Izračun letne potrebe po ogrevanju v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi (npr. Skladno z ISO
52016-1 [26]).
Možna so odstopanja od običajne uporabe po posvetovanju z lastnikom rastline.
Obstoječe zgradbe
Ankete na kraju samem se uporabljajo za določitev trenutne končne porabe energije v več letih in
za oceno stopnje izkoriščenosti prejšnje proizvodnje toplote. Iz tega se določi prihodnja poraba toplote, pri čemer se upoštevajo prihodnje prenove, razširitve in spremembe uporabe. Določitev mora
biti razumljiva in verodostojna.
Če ni na voljo zanesljivih podatkov o prejšnji porabi ali če zanesljiva porazdelitev potrebe po ogrevanju, povpraševanje po toploti za proizvodnjo sanitarne vode in procesne toplote ni mogoče, so
potrebne podrobne meritve v dovolj dolgem časovnem obdobju (zlasti velikih porabnikov in procesna toplota).
Nova območja stanovanjskega razvoja
Izračun iz ocenjenega referenčnega območja energije in specifičnih toplotnih potreb lokalno veljavnih predpisov (npr. [27], [28], [29]). V izračun vključite posebne zahteve za ogrevanje za 10–20%
pod predpisano vrednost, posebne zahteve za ogrevanje sanitarne tople vode glede na običajno
uporabo.
Zahtevani podatki
- Zahtevana poraba toplote [kWh / a]
- Letna poraba toplote za proizvodnjo sanitarne vode [kWh / a]
- Letna poraba toplote za procesno toploto [kWh / a]
- Referenčno območje energije [m²] (glej glosar)
E.2.2 Kapaciteta toplote za Novogradnje
vsakega porabnika
Izračun toplotne zmogljivosti v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi (npr. Ustreza EN 12831-1
toplote
[25])
Obstoječe zgradbe
Najbolj natančna metoda je določitev značilnosti obremenitve z meritvami (še posebej priporočljivo
za velike porabnike in procesno toploto). Metoda približevanja z oceno iz E.2.1:
- Največja toplotna kapaciteta za ogrevanje prostora: razdelitev potrebe po toploti na primerno
število obratovalnih ur polne obremenitve (odvisno od letne krivulje trajanja obremenitve na lokaciji,
ogrevalne meje in velikosti komponente, ki ni odvisna od vremenskih vplivov).
- Povprečna toplotna zmogljivost sanitarne tople vode: razdelitev potrebe po ogrevanju na
število ogrevalnih ur (sezonsko obratovanje) ali 8760 ur (celoletno obratovanje).
- Povprečna toplotna zmogljivost za procesno toploto: razdelitev potrebe po toploti na število
obratovalnih ur na leto (ocenjeno ali glede na izmerjene delovne ure).
Nova območja stanovanjskega razvoja
Ocenite iz E.2.1, ki je analogen postopku obstoječih stavb.
Zahtevani podatki
- Max. toplotna zmogljivost za ogrevanje prostora [kW]
- Max. toplotna zmogljivost sanitarne tople vode [kW]
- Max. toplotna zmogljivost procesne toplote [kW]
Tabela 4
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Št.
Oznaka
E.2.3 Zahteva glede temperature za vsakega
porabnika toplote

Q-zahteve
Novogradnje
Po zasnovi toplotne moči, proizvodnje tople vode v gospodinjstvu itd.
Obstoječe zgradbe
Ocena temelji na obstoječi toploti, ogrevanju vode itd.
Nejasni primeri: Merjenje v dovolj dolgem časovnem obdobju.
Območje gradnje
Ocena na podlagi pričakovanih porabnikov toplote.
Zahtevani podatki
◼ Max. dovodna temperatura [° C] (s toplotnim izmenjevalnikom: primarne in sekundarne temp.)
◼ Max. povratna temperatura [° C] (s toplotnim izmenjevalnikom: primarne in sekundarne temp.)
Z izmenjevalnikom toplote: v tabeli EXCEL "Zaznavanje stanja" je treba uporabiti primarne temperature (odločilne za dovodni in povratni pretok).
E.2.4 Preverjanje verodos- Zahtevane ključne številke
tojnosti za vsakega
Glavni načrtovalec izračuna naslednje ključne številke iz E.2.1 in E.2.2 za vsakega porabnika topporabnika toplote
lote (samodejno s tabelo EXCEL "Analiza stanja-kvote"):
(kot pomoč je na
voljo tabela EXCEL ◼ Število obratovalnih ur s polno obremenitvijo za ogrevanje prostora [h / a]
"Analiza stanja◼ Število obratovalnih ur pri polni obremenitvi sanitarne tople vode [h / a]
kvote")
◼ Število obratovalnih ur polne obremenitve za toploto procesa [h / a]
◼ Specifična poraba toplote [kWh / (m²a)]
◼ Specifična toplotna zmogljivost za ogrevanje prostorov [W / m²]
◼ Specifične potrebe po proizvodnji sanitarne vode [kWh / (m²a)]
◼ Ključne številke upravitelj Q primerja z informacijami iz literature (npr. Iz priročnika za načrtovanje [4]) in lastnimi empiričnimi vrednostmi.
E.2.5 Celoten sistem
Zahtevani podatki
◼ Podnebna postaja
◼ Sobna temperatura [° C]
◼ Limit Meja ogrevanja [° C]
◼ Standardna zunanja temperatura [° C]
◼ Del toplotne zmogljivosti za ogrevanje prostora, ki ni odvisen od vremenskih vplivov [%]
◼ Izguba električne energije daljinskega ogrevalnega omrežja [kW] Izguba energije s prenosom
◼ Letne toplotne izgube omrežja daljinskega ogrevanja [kWh / a] zaradi prenosa
◼ Maks. temperatura dovoda [° C]
E.2.6 Preverjanje verodo- Zahtevane ključne številke in značilne krivulje
stojnosti celotnega
Glavni načrtovalec izračuna naslednje ključne številke in značilne krivulje za celoten sistem od
sistema
E.2.1 do E.2.3 in E.2.5 (samodejno s tabelo EXCEL "ocena povpraševanja in ustrezen izbor si(kot pomoč je na vo- stema"):
ljo tabela EXCEL
◼ Maks. temperatura dovoda za odjemalca toplote [° C] (najvišja vrednost se pojavi)
"ocena povpraševa- ◼ Maks. temperatura povratnega pretoka [° C] (najvišja povprečna vrednost povratnega pretoka)
nja in ustrezen izbor ◼ Število obratovalnih ur polnega bremena ogrevanja prostora za celoten sistem [h / a]
sistema")
◼ Število obratovalnih ur polne obremenitve sanitarne vode za celoten sistem [h / a]
◼ Število obratovalnih ur polne obremenitve procesne toplote za celoten sistem [h / a]
◼ Specifične potrebe po ogrevanju za celoten sistem [kWh / (m²a)]
◼ Specifična toplotna zmogljivost ogrevanja prostora za celoten sistem [W / m²]
◼ Specifične potrebe po toploti gospodinjske tople vode za celotni sistem [kWh / (m².a)
◼ Značilnosti obremenitve kot funkcija zunanje temperature so prikazane kot vsota:
- Zahteva po toplotni zmogljivosti za ogrevanje prostora, odvisno od vremenskih razmer [kW]
- Zahteva po toplotni zmogljivosti za ogrevanje prostora, ne glede na vremenske razmere [kW]
- Zahteva po toplotni zmogljivosti za toplo sanitarno vodo [kW]
- toplotna zmogljivost procesne toplote [kW]
- izguba energije s prenosom v omrežje [kW]
◼ Letna krivulja trajanja potrebe po toplotni zmogljivosti, izračunana iz krivulj obremenitve
◼ Neodvisen izračun skupne potrebe po toploti z uporabo letne krivulje trajanja toplotne zmogljivosti za primerjavo vsote potrebe po toploti, ki jo je navedel glavni načrtovalec.
Ključne številke in značilne krivulje vodja kakovosti primerja z informacijami iz literature (npr. Iz priročnika za načrtovanje [4]) in lastnimi empiričnimi vrednostmi.
Tabela 4nadaljevanje)
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E.3 Q zahteve daljinjskega ogrevanja
Q-zahteve
veljajo
samo
za
projekte
s
sistemom
daljinskega
ogrevanja.
To pomeni, da ima vsaj en porabnik toplote omrežje za daljinsko ogrevanje (in ustrezno črpalko za daljinsko
ogrevanje). (Za sistem brez daljinskega ogrevalnega omrežja je značilno, da so vsi porabniki toplote povezani
neposredno z glavnim razdelilnikom ogrevalne naprave.
Izpolnjene so naslednje zahteve:
- Ocena povpraševanja in izbira sistema sta bila izvedena v skladu z E.2, lastnik elektrarne pa je določil, katere
odjemalce toplote je treba upoštevati pri načrtovanju in kje se nahaja toplarna.
- Izbrana je bila lokacija ogrevalne elektrarne in speljevanje cevi (iterativni postopek), tako da so zahteve Q čim
bolje izpolnjene.
Pri načrtovanju ogrevalne mreže morajo biti izpolnjena merila kakovosti, navedena v Tabela 5.
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Št.
Oznaka
E.3.1 Najsodobnejša
tehnologija
E.3.2 Zasnova ogrevalne
mreže

Errore. Per applicare Überschrift 2 al testo da visualizzare in questo punto,
utilizzare la scheda Home.
Q-zahteve
◼ Omrežje daljinskega ogrevanja mora biti načrtovano in zgrajeno v skladu z najsodobnejšo
tehniko. Posebno pozornost je treba nameniti:
- Priročnik za načrtovanje kakovosti QM
◼
◼
◼

◼
E.3.3 Določitev ključnih podatkov ogrevalne
omreže

◼

◼

E.3.4 Hidravlična rešitev za
načrtovanje in merjenje, nadzor in regulacijo (MCR) za
ogrevalno omrežje
E.3.5 Proizvajalci toplote porabnik toplote

◼

E.3.6 Hidravlična zasnova
in MCR rešitev za
odjemalce toplote

◼

◼

◼

Naslednja načela oblikovanja izrecno predvidevajo, da sta letna potreba po toploti in
zmogljivost toplote izračunana v skladu z zahtevami Q iz poglavja E.2 "Ocenjevanje povpraševanja in ustrezna izbira sistema" in da so izračunane ključne številke verodostojne
Najvišja temperatura povratnega dovoda mora biti čim nižja (glej E.3.6).
Temperaturna razlika med dovodom in povratkom mora biti čim večja tehnično izvedljiva
in mora biti v končni konfiguraciji najmanj 30 K.
Pripraviti morate zanesljiv izračun izgube tlaka. Priporočila:
- Izračun pretoka na podlagi toplotne zmogljivosti brez varnostnih doplačil
- hrapavost hidravličnih cevi v skladu z [22] max. 0,01 mm
- Povprečni padec tlaka v ustrezni cevi (glej glosar "Omrežje daljinskega ogrevanja") 150
... 200 Pa / m
- Rezultatne hitrosti pretoka naj bodo v mejah vrednosti, navedenih v tabeli 16 (glej
prilogo).
Za vsakega posameznega porabnika toplote se pogodbeno določita največja toplotna
kapaciteta in najvišja dovoljena temperatura povratnega toka.
Izgube ogrevalne mreže:
- Ciljna vrednost 10% (povezana s toploto, ki je v ogrevalnem omrežju)
- Mejna vrednost glede na dogovor
V določenih okoliščinah je lahko koristna višja mejna vrednost kot ciljna vrednost. Mejna
vrednost, ki se uporablja za projekt, mora biti zapisana v mejniku 1 Q-načrta. Če je to nad
ciljno vrednostjo, mora to biti utemeljeno v načrtu Q.
Linearna toplotna gostota in specifični investicijski stroški ogrevalnega omrežja:
- Na podlagi dogovorjene mejne vrednosti za izgube omrežja daljinskega ogrevanja
je mogoče določiti ustrezno vrednost za minimalno linearno toplotno gostoto iz Slika 7 v
dodatku (odvisno od načina delovanja omrežja).
- Slika 9 v prilogi prikazuje ciljne vrednosti specifičnih naložbenih stroškov daljinskega ogrevalnega omrežja; običajno ne smejo biti preseženi za več kot 25%.
Vrednosti specifičnih investicijskih stroškov, toplotnih izgub in linearne toplotne gostote, ki
veljajo za projekt, se zabeležijo v mejniku 1 Q-načrta. Če je dogovorjena vrednost za
specifične naložbene stroške, ki so več kot 25% nad ciljno vrednostjo, mora biti to v Qnačrtu utemeljeno.
Hidravlična zasnova in rešitev MCR morata biti v skladu s specifikacijami standardnih
hidravličnih shem [2][5]

Dobavitelj toplote - porabnik toplote mora biti opredeljen v pogodbi o dobavi toplote ali v
pripadajočih Splošnih pogojih in predpisih o tehnični povezavi. Preverite, ali imate v vaši
državi tematske plošče pogodb za dobavo toplote.
Hidravlični tokokrogi porabnikov toplote morajo biti načrtovani v skladu s standardnimi
hidravličnimi shemami [2] [5].
Potrošniki toplote ne smejo imeti opreme, ki segreva povratni tok z vročo vodo. Preprečiti
je treba naslednje:
- vezja za vbrizgavanje in preusmerjanje s tristranskimi ventili
- Štirismerni mešalni ventil
- hidravlična stikala
- Obvoznice vseh vrst
- ventili s presežnim pretokom
- razdelilnik z veliko povezovalno površino za prenos toplote (cev v cevi, kvadrat)

Tabela 5
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E.4 Q-zahteve za proizvodnjo toplote
Izpolnjeni so naslednji pogoji:
- Ocena povpraševanja in izbira primernega sistema sta v skladu z E.2, omrežje daljinskega ogrevanja
(če je na voljo) pa je zasnovano v skladu z E.3.
- Podatki o povpraševanju po energiji in toplotni zmogljivosti za čas zagona in končno širitev so znani.
- Temperatura dovoda in povratnega dovoda omrežja daljinskega ogrevanja kot funkcija zunanje temperature sta znani, določena je najvišja dovoljena temperatura povratnega dovoda.
- Opredeljena so goriva ali vrste goriva, ki jih je treba upoštevati pri zasnovi.
Pri načrtovanju projektov in vzpostavitvi sistemov za proizvodnjo toplote morajo biti izpolnjena merila kakovosti
v skladu s Tabela .
Št.
Naziv
E.4.1 Najsodobnejša
tehnologija
E.4.2 Možnosti razširitve
za proizvodnjo toplote

E.4.3 Zahteve po toplotni
zmogljivosti in temperaturi, pomembne
za načrtovanje projektov
E.4.4 Izbira sistema za
proizvodnjo toplote

E.4.5 Dimenzioniranje sistema za shranjevanje goriva

Tabela 7
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Q-zahteve
◼ Proizvodnjo toplote je potrebno načrtovati in izvajati v skladu z najsodobnejšo tehnologijo. Zlasti
je potrebno upoštevati informacije v Priročniku za načrtovanje.
◼ Glede načrta namestitve (kotlovnica, zalogovnik goriva) se je potrebno dogovoriti z možnimi dobavitelji goriva in kotlov.
◼ Lastniku obrata mora biti prikazano kako upoštevanje različnih faz širjenja daljinskega ogrevalnega omrežja vpliva na zasnovo proizvodnje toplote.
◼ Skupaj z lastnikom obrata je potrebno določiti, katere porabnike toplote je potrebno upoštevati
pri dimenzioniranju proizvodnje toplote:
- Porabniki toplote, priključeni med zagonom
- Porabnik toplote, priključen v končni fazi
Upoštevati je potrebno zahteve možnih programov financiranja.
◼ Na podlagi rezultatov analize obstoječega stanja je potrebno ugotoviti, katere zahteve po toplotni
moči, toploti in temperaturi so odločilne za načrtovanje proizvodnje toplote:
- Ob zagonu
- V zadnji fazi
Ti osnovni podatki za dimenzioniranje in oblikovanje se pošljejo lastniku obrata v odobritev.
◼ Potreba po toplotni moči pri proizvodnji toplote je odločilna za izbiro sistema. Eden od sistemov,
naštetih v Prilogi, se izbere v skladu s Tabela 11 v prilogi. Navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni. V
primeru dvovalentnih sistemov se porazdelitev proizvodnje toplote med kotli na biomaso in proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv prikaže s krivuljo letnega trajanja.
◼ Če izbran sistem ni naveden v tabelah, je potrebno navesti razloge za to in razpraviti z lastnikom
obrata, saj izbran sistem mora biti odobren iz njegove strani.
◼ Minimalna povprečna dnevno ogrevalna obremenitev za delovanje z nizko obremenitvijo je določena v skladu s Tabela 12
◼ Izbira sistema peči. Odločilni kriteriji so: vrsta goriva, moč kotla, način delovanja (osnovna obremenitev, pogosto delovanje z nizko obremenitvijo itd.).
◼ Če se uporabljajo filtri za delce, jih je treba izbrati in oblikovati v skladu z najsodobnejšo tehnologijo
(število, zasnova, način delovanja, funkcijski opis s konceptom merjenja in nadzora).
Skladiščenje lesnih sekancev
◼ Dimenzioniranje:
- Neto obseg povpraševanja od 5 do 7 dni pri nazivni toplotni moči + 1 polnjenje posode
(odvisno od števila obratovalnih ur polne obremenitve in moči kotla na biomaso, to
ustreza približno 5 ... 10% letne potrebe po toploti)
- Neto stopnja polnjenja > 70%
- Podzemni silosi: razmerje med višino in širino med 1 in 1,5
To dimenzioniranje zahteva pogodbo, ki dolgoročno zagotavlja oskrbo z gorivom. V izjemnih primerih (ozka grla pri dostavi zaradi pomanjkanja lesa, snežnega območja, brez možnosti dostave v
času Božiča / Novega leta itd.) bodo morda potrebne večje skladiščne zmogljivosti.

Q-guidelines
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Št.
E.4.5

Naziv
Dimenzioniranje sistema za shranjevanje goriva (nadaljevanje)

Q-zahteve
◼ Oblikovanje in dimenzioniranje skladišča goriva s potencialnimi dobavitelji lesnega goriva (velikost vozila, višina prekucnika dostavnega vozila itd.)
◼ Potrebna je pazljivost pri največji višini odlagališča, da bi zanesljivo preprečili spontani vžig.
◼ Prezračevanje skladišča goriva in s tem povezanih prostorov: Izogibajte se kopičenju fermentacijskih plinov; zagotovite odstranjevanje vlage.
Skladiščenje peletov
◼ Dimenzioniranje: Prostornina prostora za skladiščenje ne sme biti manjša od prostornine tovornjaka silosa in največjo porabo med naročilom in dostavo pelet.
◼ Upoštevajte najnovejše predpise in priporočila glede preprečevanja poškodb oseb zaradi ogljikovega monoksida (CO).

E.4.6

Hidravlična zasnova
in MCR rešitev za
proizvodnjo toplote

◼ Potrebno je uporabiti standardne hidravlične sheme [2][5], ki ustrezajo izbiri sistema.
◼ Če za izbrani sistem proizvodnje toplote ni na voljo standardne rešitve, se predložijo naslednji
dokumenti:
- Hidravlična shema proizvodnje toplote
- Nadzorna shema proizvodnje toplote
- Opis funkcij
- Tolmačenje
- Dodatek k poročilu o odobritvi
Ti dokumenti morajo biti zasnovani v skladu s standardnimi hidravličnimi shemami [2][5]

E.4.7

Logistika odlaganja
pepela

E.4.8
E.4.9
E.
4.10

◼ Izbira ustreznega transportnega in kontejnerskega sistema. Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
Prostorska situacija, kakovost pepela, količina, možnost odlaganja.
◼ Predelava in odlaganje lesnega pepela mora biti v skladu s pravnim okvirjem
Zagotavljanje oskrbe ◼ Najdaljši dopustni čas izpada mora določiti lastnik obrata in ga zabeležiti v konceptu upravljavca.
s toploto za monova- ◼ Zagotoviti je potrebno priključne cevi (prirobnice) za zasilno ogrevanje.
lentne sisteme
Razpis za kotel na
◼ Lahko so uporabljene razpisne smernice za kotle na biomaso [3]
drva
◼ Zahteve za merilno opremo, vključno z vmesnikom za izvoz podatkov, morajo biti določene v javnem razpisu.
Izbira dobavitelja
◼ Izdelati je potrebno sistematično in nevtralno primerjava ponujenih storitev in pridobljenih refekotla
renc.
◼ Pred oddajo naročila pri dobavitelju kotla, se je potrebno prepričati, da sprejemajo vgrajen števec
toplote (del standardne hidravlične sheme) za preverjanje delovanja kotla.

E.4.11 Specifični investicijski stroški

◼Slika 10 v prilogi prikazuje specifične investicijske stroške proizvodnje toplote. Tam določene
ciljne vrednosti ne smejo presegati več kot 25%.
◼ Vrednost, ki velja za projekt specifičnih investicijskih stroškov proizvodnje toplote, mora biti pri
vzpostavitvi upravljanja kakovosti daljinskih ogrevalnih obratov na biomaso zajeta v Q-načrtu

E.4.12 Nadzor izvedbe

◼ Glavni načrtovalec mora zagotoviti, da izvajalci izvajajo dela v skladu s priznanimi tehničnimi
pravili, zlasti s točkami, ki niso podrobno opisane v načrtovalnih dokumentih:
- Popolna toplotna izolacija
- Zvočna izolacija: sistem mora biti zasnovan tako, da njegovo delovanje drugim ljudem ne
povzroča večjih nevšečnosti; upoštevati je potrebno veljavne predpise o emisiji hrupa.
- Odzračevanje, odtok
- Identifikacijske nalepke
- Dostopnost za revizijo
- Preprečevanje nesreč

Tabela nadaljevanje)
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E.5 Q-zahteve Investicijske dokumentacije
Izpolnjeni so naslednji pogoji:
- Omrežje za daljinsko ogrevanje in proizvodnja toplote ustrezata zahtevam iz poglavij E.3 in E.4.
- Odobritev ustreza zahtevam iz E.6
Dokumentacija sistema mora izpolnjevati merila kakovosti, navedena v Tabela
Št.
Naziv
E.5.1 Dokumentacija
obrata za proizvodnjo toplote

E.5.2 Investicijska dokumentacija za
ogrevalno omrežje
(Samo za sisteme z
ogrevalnim omrežjem)

E.5.3 Sistemska dokumentacija za
odjemalce toplote

26

Q-zahteve
◼ Dokumentacija obrata za proizvodnjo toplote mora vsebovati naslednje dokumente z ustreznimi
poglavji:
1. Dokumentacija operaterja
- Seznam naslovov, tel. št, elektronskih naslovov načrtovalcev, izvajalcev in dobaviteljev
- Splošni opis naložbe
- Navodila za uporabo in koncept vzdrževanja s splošnimi navodili za uporabo
- Postopek za odpravljanje napak
- Daljinski alarmni sistem
- Zaklepni sistem (dodelitev ključev zaklepanje cilindrov, vključno z elektronskimi sistemi)
2. Tehnična dokumentacija
- Hidravlična shema proizvodnje toplote z zmogljivostmi, temperaturami, pretočnimi
hitrostmi po standardni hidravlični shemi [2][5]
- Nadzorna shema za proizvodnjo toplote
- Funkcionalni opis hidravlične in nadzorne rešitve v skladu s standardno hidravlično
shemo [2][5]
- Dodatek k poročilu o odobritvi po standardni hidravlični shemi [2][5]
- Posnetki optimizacije obratovanja po standardni hidravlični shemi [2][5]
- Dokumentacija za sistem ogrevanja na biomaso s sistemom za prevoz goriva v skladu z
razpisnimi smernicami za kotle na biomaso [3]
- Dokumentacija programske opreme s seznamom navodil, podatkovnih točk, daljinskim
alarmnim sistemom itd.
- Električni diagrami
- Podatki o vseh pomembnih komponentah sistema
- Protokoli zagona
- Poročila o odobritvi
- Druga poročila o preizkusih (poročila o meritvah emisij itd.)
- Načrti namestitve
◼ Vsi dokumenti morajo biti posodobljeni do trenutnega stanja.
◼ Sistemska dokumentacija za omrežje daljinskega ogrevanja mora vsebovati naslednje dokumente:
- Dokumentacija o črpalki za daljinsko ogrevanje in nadzoru razlike tlaka po standardni
hidravlični shemi [2][5]
- Dokumentacija uporabljenih cevi daljinskega ogrevanja
- Dokumentacija sistema za spremljanje uhajanja
- Električni diagrami
- Poročila o odobritvi
- Načrti
- Načrt cevovodov z okovjem (zaporni ventili, odzračevanje, odtoki)
- Vzdolžni profil
- Podrobni načrti (gredi, fiksne točke, načrti varilnih šivov, izometrija hišnih priključkov)
- Načrt spremljanja omrežja
- Podatki o vseh pomembnih komponentah sistema
◼ Vsi dokumenti morajo biti posodobljeni do trenutnega stanja.
◼ Sistemska dokumentacija za odjemalce toplote mora vsebovati naslednje dokumente:
- Seznam odjemalcev toplote z naslovi in podatki o tehnični povezavi
- Pregledni načrt z ogrevalnimi napravami, plinovodi in odjemalci toplote
- Standardne sheme vseh uporabljenih prenosnih postaj
- Poročilo o odobritvi
- Podatki o vseh pomembnih komponentah sistema (zlasti črpalkah, toplotnih števcih, regulatorjih diferenčnega tlaka in regulacijskih ventilih)
◼ Vsi dokumenti morajo biti posodobljeni.
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Tabela 8

E.6 Q-odobritev zahtev in koncept operativne optimizacije
Predpogoj je, da so bile komponente sistema naročene v skladu s pogodbo.
Odobritev ustreza merilom kakovosti izTabela 9.
Št.
Naziv
E.6.1 Odobritev proizvodnje toplote, omrežja
daljinskega ogrevanja in odjemalcev
toplote
E.6.2 Dodatek k poročilu o
odobritvi
E.6.3 Koncept optimizacije
delovanja

Q-zahteve
◼ Delna odobritev je možna le pod pogojem, da ti sestavni deli ostanejo v oskrbi izvajalca, dokler
ni sprejeta celotna odobritev obrata
◼ Preizkus odobritve celotnega sistema se izvede v skladu z nacionalnimi standardi in predpisi. Po
odobritvi obrat postane last lastnika obrata (npr. [31])
◼ Za oceno nazivne izhodne moči kotlov na biomaso z referenčnim gorivom je potrebno meriti
zmogljivost več kot eno uro v stanju mirovanja (po potrebi z začasnim izmenjevalnikom toplote za
odvajanje toplote).
◼ Kot dodatni dokument morajo dobavitelj kotla, glavni načrtovalec in lastnik obrata pripraviti in
podpisati tabelo "Dodatek k poročilu o odobritvi" (ta tabela je navedena v vsaki standardni
hidravlični shemi [2][5]
◼ Z odobritvijo in predajo obrata lastniku je potrebno zagotoviti koncept operativne optimizacije, ki
vsebuje naslednje elemente:
- Izvajalec za operativno optimizacijo
- Prilagojen seznam merilnih točk po standardni hidravlični shemi [2][5]
- Navedba merjenih stanj delovanja
- Informacije o načrtovanih ocenah
- Informacije o obstoječih možnostih in potencialih za optimizacijo
- Sestanki

Tabela 9
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E.7 Q-zahteve za izvajanje operativne optimizacije
Predpogoj je, da so izpolnjene Q-zahteve iz E.6.
Optimizacija delovanja mora izpolnjevati merila kakovosti, navedena v Tabela
Št.
Naziv
E.7.1 Preverite funkcionalnost

Q-zahteve
◼ Med vsaj enim ogrevalnim obdobjem se delovanje sistema preverja z vrednotenjem obratovalnih
podatkov, zlasti v dogovorjenih obratovalnih stanjih.
◼ Če se pojavijo napake, jih je treba nemudoma sporočiti odgovornim in sprejeti ukrepe za hitro
rešitev.
◼ Za oceno nazivne izhodne moči kotla (ov) na biomaso z referenčnim gorivom mora biti na voljo
meritev zmogljivosti 1 uro v stanju mirovanja (po potrebi z začasnim izmenjevalnikom toplote za
odvajanje toplote).
◼ Za oceno emisij iz kotla (-ov) na biomaso mora biti na voljo ustrezno poročilo o meritvah.

E.7.2 Optimizacija delovanja

◼ Optimizacijski ukrepi so rezultat pregleda funkcionalnosti. Najprej je potrebno optimizirati:
- Hidravlično uravnoteženje
- Nastavite točke, parametre regulatorja
- Časovni programi
◼ Na koncu operativne optimizacije glavni načrtovalec predloži pisno oceno zapisov podatkov in na
njih poda izjave:
- ali sistem deluje, kot je bilo predvideno,
- če še vedno obstajajo pomanjkljivosti ali odprta vprašanja, in
- kdaj in kako je mogoče odpraviti morebitne pomanjkljivosti ter kdaj in kako je mogoče odgovoriti na odprta vprašanja.

E.7.3 Dokončanje operativne optimizacije

Tabela 10
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F Opredelitev goriva
Referenčno gorivo mora biti dogovorjeno v skladu z zahtevami iz Tabela . Glavni načrtovalec mora nato
zagotoviti, da je dogovorjeno referenčno gorivo vključeno v pogodbo o dobavi kotla na biomaso. Pogodba o
dobavi goriva mora zagotavljati, da je kakovost goriva, ki se bo dobavila, vsaj enake kakovosti kot referenčno
gorivo.
Št.
F.1

Naziv
Izjava o gorivu

Q-zahteve
V razpisnih smernicah za kotle na drva [3] in v pogodbi o dobavi goriva je potrebno navesti, kako se
uporablja izbrano gorivo:
- zgorevanje posameznih goriv, pomešanih glede na skupno mešalno razmerje letnega
goriva
- enojno zgorevanje goriv
- kombinacije posameznih goriv
◼ Podrobno je treba navesti mešana goriva ter sortiment, dodeljen za delovanje z majhno
obremenitvijo.

F.2
F.3

Razvrstitev
Vsebnost vode

F.4

Predelava goriva

◼ V Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. je navedena razvrstitev goriv.
◼ Odvisno od uporabljene tehnologije zgorevanja (rešetka / peč) ne sme biti presežena določena
vsebnost vode v gorivu (glej [3] in [4]).
◼ Količina goriva v vzorcu goriva, ki se uporablja za določanje vsebnosti vode, je najmanj 1 kg.
◼ Pogoj vsebnosti vode v gorivu (npr. W50) je izpolnjen, če vsebnost vode v vsakem odvzetem
vzorcu goriva ne pade pod ali presega določenega območja (npr. 20-50%).
◼ Odstranjevanje (npr. z dežjem, snegom, kondenzacijo), ki ima za posledico vsebnost vode,
bistveno višjo od tiste, ki je bila dosežena med postopkom sušenja, ni dovoljeno. Odstranjevanje je
mogoče prepoznati z optično oceno preseka delov goriva. Zunanja plast gorivnih delov je običajno
precej temnejša od sredice.
◼ Da bi se izognili odstranjevanju, zlasti pri sistemih do 500 kW, je potrebno poskrbeti za ustrezno
začasno skladiščenje v zakloniščih in ustrezen transport v pokritih zabojnikih (dogovorjeno v pogodbi o dobavi goriva).
◼ Vsebnost vode v gorivu mora biti enotna, tako po preseku posameznih delov goriva kot po celotnem dovodu goriva. Odstopanje ne sme presegati 15%.
◼ Če se posamezna goriva z različnimi vsebnostmi vode predela v mešano gorivo, ima mešano
gorivo enakomerno porazdelitev vsebnosti vode. Vsebnost vode v različnih odvzetih vzorcih goriva
lahko kaže naslednja odstopanja od srednje vrednosti:
- Za obrate z močjo kotla do 2 MW 10%.
- Za obrate z močjo kotla večjo od 2 MW 15%.
◼ Priprava goriva je lahko izvedena z naslednjimi metodami:
- Postopek rezanja z ostrimi orodji (sekalnik bobna ali diska) za proizvodnjo lesnih
sekancev (dobra pretočnost, homogeno gorivo)
- Postopek lomljenja s tupimi orodji (počasni sekalniki s kleščami, kladiva, vijačni drobilniki
itd.) za proizvodnjo drobljenega goriva (slaba pretočnost, nehomogenost)
◼ Postopek priprave goriva mora biti dogovorjen v razpisu za opredelitev goriva kotla na biomaso
[3] in v pogodbi o dobavi goriva.

F.5

Napake lesa

◼ Obseg in lastnosti goriv naj vsebujejo zdrav les. Dopuščajo se manjše gnilobe in rdeča gniloba
iglavcev in rahla zadušitev na trdem lesu. Vendar je treba gniti, krhki, razcepljeni in zadušen les ter
les z belo gnilobo obravnavati kot posebno kategorijo.

Tabela 11
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Mešana goriva
Mešano gorivo nastaja z mešanjem posameznih
goriv. Mešana goriva lahko vsebujejo tudi goriva z
neugodnimi lastnostmi. Lubje z visoko vsebnostjo
vode lahko na primer zmešamo z ostanki suhega
lesa, medtem ko je lahko pri obrezovanju nagnjen k
luščenju. Le-tega lahko zmešamo z lesnimi sekanci z
nizko vsebnostjo pepela.
Za zagotovitev nemotenega delovanja se mora nazivna izhodna moč kotla, ki ustreza posameznem
gorivu ali mešanici goriva, dogovoriti s proizvajalcem
kotla. Primer je prikazan v
Tabela .

Mešanice goriva v funkciji nazivne izhodne moči kotla (primer)
Razpon moči
Odpadni les
iz gozda in
žage
w = 40–50
%

Delež obsega
Stari les

w = 40–60 %

Žagovina

w = 10–20 %

w = 40–50 %
–

30–100%

100 %

–

–

30–100%

50 %

–

50 %

–

30–100%

80%

–

–

20 %

30–100%

–

60 %

40 %

–

50–70%

–

100 %

–

–

30–70%

–

–

100 %

–

100%

–

–

–

–

–

100%

–

Delovanje z nizko
obremenitvijo

Posebni lesni sekanci

Lubje

Tabela 12

Poleg standardnih klasifikacij goriva nekatere
države uporabljajo dodatna imena in opredelitve za posebne vrste sekancev, kot so visokokakovostni ali vrhunski lesni sekanci z nizko vsebnostjo vode in prahu.
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A1.0

grobi WS-P31S-M20 / IS-P31S-M20

31S

15-20

N0.5

F05

A1.0

WS-P31S-M35 / IS-P31S-M35

31S

20-35

N0.5

F10

A3.0

WS-P31S-M50 / IS-P31S-M50

31S

30-50

N0.5

F10

A3.0

Lesni sekanci iz gozdnih ostankov
in industrijskih ostankov (IS)1) 2)

(WS)1)

WS-P31S-M55+ / IS-P31S-M55+

31S

30-60

N0.5

F10

A3.0

WS-P45S-M35 / IS-P45S-M35

45S

20-35

N0.5

F10

A3.0

WS-P45S-M50 / IS-P45S-M50

45S

30-50

N0.5

F10

A3.0

WS-P45S-M55+ / IS-P45S-M55+

45S

30-60

N0.5

F10

A3.0

WS-P63-M50 / IS-P63-M50

63

30-50

N0.5

F10

A3.0

WS-P63-M55+ / IS-P63-M55+

63

30-60

N0.5

F10

A3.0

30-60

N0.5

F10
F10
F10

A5.0

30-60

N3.0

F25 7)

A10.0

30-60

N3.0

F25 7)

A10.0

Topoli in vrbe od obrezovanja

PWW

Topoli in vrbe iz nasadov s kratkimi rotacijami

PWK

Obrezovanje

LH 1)

31S
45S
63
31
45
63
31
45
63
31
31
45
45
63
63

Ostanki redčenja mehkega lesa in lesa Ø
<80 mm and crown wood

DH

Žagovina

SP

<4

Rz

45
45
63
63

Ruz

n.V.

Drobljeno lubje
Nerazrezano lubje 8)
max. grobi delež 5%
Ostanki lesa iz predelave lesa)

30-60

N3.0

F25 7)

A10.0

35-50

N0.5

-

A3.0

30-65+

N3.0

F05
F05
F05
F05

A10.0

30-65+

N3.0

F05

A10.0

WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:

WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:
WH:
HH:

Območje variacije 6)
kWh/LCM

F05

Energetska vsebnost
ki se nanaša na LHV

N0.5

mokre osnove

N Vsebnost dušika
Teža % suhe osnove

15-20

A Vsebnost pepela z
nečistočami
Teža % suhe osnove

W Vsebnost vode 3)
Teža% vlažno gorivo
v dobavljenem stanju

16S

Skrajšana oznaka

P Velikost delca
mm (glej spodaj)

fini WS-P16S-M20 / IS-P16S-M20

Gorivo

Lesni sekanci iz gozdnih ostankov (WS)1)9)
in industrijskih ostankov (IS)1)9)

F Fines share < 3.15 mm
Teža%
v dobavljenem stanju

Razvrstitev goriv in njihova energetska vsebnost

700-900
1000-1200
630-850
950-1150
600-800
900-1100
550-750
850-1050
550-700
800-1000
550-750
850-1050
500-700
800-1000
450-650
750-950
450-650
750-950
400-600
700-900
450-700
400-650
350-600
400-650
350-575
300-500
400-800
350-750
300-700
400-650
650-900
350-600
600-850
300-550
550-800
450-550
650-750
700-850
950-1150
650-800
900-1100
-

RHH

n.V.
n.V.
n.V.
n.V.
n.V.
45
F10
550-750
Odpadni les 4) 10)
AH
<30
N3.0
A10.0
63
F10
500-700
5)
Peleti
PEL
n.V.
Razvrstitev v največji možni meri temelji na standardu goriva ISO 17225 [36], omenjena so odstopanja.
1)
Če ni dogovorjeno pogodbeno, ne sme vsebovati topolov in vrb; vsebnost lubja, ki se drži lesnih sekancev, največ 20% teže suhe osnove
2)
V skladu z CEN/TS 14588 [39]. Lesni sekanci, proizvedeni kot stranski proizvod lesnopredelovalne industrije, z lubjem ali brez njega. V Švici se za lesne sekance iz industrijskih ostankov štejejo le naravni lesni
sekanci iz ostankov žage (IS). Opomba: CEN/TS 14588 [39]je bil zamenjan z ISO 16559 [40].
3)
Razvrstitev vsebnosti vode ne ustreza standard goriva ISO 17225 [36].
4)
Nemčija: Kategorija odpadnega lesa A I in A II
Avstrija: Odpadni les v skladu s konceptom Q3 in Q4
Švica: Odpadni les se ne šteje za lesno gorivo (Pravilnik o nadzoru onesnaževanja zraka: Priloga 5, 3. točka, 2. odstavek, črka a)
5)
Standard za pelete v skladu z ISO 17225-2 [38].
6)
Obseg variacije je določen z različno nasipno gostoto:
- Sekanje lesa iz kupov ima za posledico višjo nasipno gostoto kot sekanje celotnih dreves z vejami
- Porazdelitev velikosti lesnih sekancev v glavnem deležu 60% vpliva na nasipno gostoto (večji delež drobnih lesnih sekancev poveča nasipno gostoto)
- Sekanje ali drobljenje ima velik vpliv na nasipno gostoto (drobljeno gorivo ima nižjo nasipno gostoto kot sekano gorivo)
7)
z iglicami, listi in vejicami
8)
- Številčne vrednosti (razred P) mase se nanašajo na velikosti delcev (masni delež najmanj 95%) ki ustrezajo določeni velikosti sita okroglih odprtin (ISO 17827-1 [35]). Če vzorec izpolnjuje kriterije več kot enega
razreda, se dodeli najmanjšem možnem razredu.
- Grobi delež je ≤ 5 m-% v stanju ob dobavi.
9)
Pri kakovostnih lesnih sekancih (grobi in fini) je potrebno upoštevati dodatne strožje zahteve posebnih standardov.države
10)
Za ostanke iz predelave lesa RHH in odpadnega lesa AH je potrebno kemično sestavo določiti na podlagi analiz goriva v skladu z EN ISO 17225-1 [37] preglednica 5b, stran 24 in Priloga B, preglednica B.1, stran
43. Za odpadni les je potrebno določiti največjo vsebnost nečistoče (m-% suhe podlage) peska, kamnov in stekla za največjo vsebnost pepela.
n.V. Po dogovoru se določi za vsak primer posebej
mehki les WH iglavci: smreka, jelka, bor, macesen
Mehki les: javor, češnja, jelša
Trdi les HH Trdi les: hrast, bukev, brest, kostanj, jasen, robinija,
gaber, lešnik, breza, oreh, sadno drevje (razen češnja)
Za vsa goriva velja: Hu > 1.5 kWh/kgw.b.

Razvrstitev velikosti delcev lesnih sekancev
Največja dolžina
Prečni prerez prevelikih
delcev:
delcev:
P16S
3.15 mm to 16 mm
>31.5 mm, ≤ 6%
≤ 45 mm
< 2 cm2
P31S
3.15 mm to 31.5 mm
>45 mm, ≤ 6%
≤ 150 mm
< 4 cm2
P31
3.15 mm to 31.5 mm
>45 mm, ≤ 6%
≤ 200 mm
< 4 cm2 4)
P45S
3.15 mm to 45 mm
>63 mm, ≤ 6%
≤ 200 mm
< 6 cm2
P45
3.15 mm to 45 mm
>63 mm, ≤ 6%
≤ 350 mm
< 6 cm2 4)
3)
P63
3.15 mm to 63 mm
>100 mm, ≤ 6%
≤ 350 mm
< 8 cm2 4)
3)
P100
3.15 mm to 100 mm
>150 mm, ≤ 6%
≤ 350 mm
< 12 cm2 4)
1)
Številčne vrednosti mase so povezane z velikostmi delcev (masni delež najmanj 60%), ki ustrezajo določeni velikosti sita okroglih odprtin (ISO 17827-1 [35]). Pri lubju in zdrobljenem lubju mora imeti glavni delež
95% masnega deleža. Za lesne sekance in grobo drobljen les za uporabo v domačih in majhnih komercialnih kaminih se uporabljajo S-razredi. Navede se najnižji možni razred nepremičnin.
2)
z iglicami, listi in vejicami
3)
Fini delež se razlikuje glede na gorivo
4)
Priporočilo v odstopanju od standarda: za transport goriva in sisteme za dovajanje goriva z vijačnimi transporterji
*
Velikosti delcev v masi -%, m-% v stanju ob dobavi
Velikost delca

Glavni delež: * min. 60 % / 95 % 1)

Fini delež *: <
3.15 mm
F15
F10
F25 2)
F10
F25 2)

Grobi delež *:

Tabela 6
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Slovar
Pomembna opomba: Opisi sledijo definiciji upravljanja kakovosti za daljinske ogrevalne naprave na lesno
biomaso. Uporabljeni izrazi se lahko razlikujejo od države do države.
Letna poraba toplote (letna poraba energije) [kWh / a] ali [MWh / a]: Letna poraba toplote porabnika toplote,
daljinskega ogrevalnega omrežja itd. Za ogrevanje prostorov, toplo sanitarno vodo in toploto.
Krivulja trajanja letne zunanje temperature: Vsota dnevne povprečne vrednosti zunanje temperature, prikazana za eno leto. Površina pod letno vrstico trajanja (kumulativna frekvenca razlike med sobno temperaturo
in zunanjo temperaturo) ustreza stopnjam ogrevalnih dni. Te lahko določimo za različne meje ogrevanja in sobne
temperature.

Krivulja trajanja letne toplotne zmogljivosti: Vsota potrebe toplotne moči, prikazana kot eno leto. Površina pod
letno vrstico trajanja ustreza letni porabi toplote. To območje lahko razdelimo na različne porabnike toplote,
vrste porabnikov toplote ali proizvajalce toplote.
Metoda anuitete: Metoda anuitete, opisana v Smernici VDI 2067, del 1 [34], omogoča, da se posamezna
plačila in naložbe ter tekoča plačila združijo z anuitetnim faktorjem v določenem obdobju opazovanja.
Odobritev: a) Razvrstitev med projektom: Odobritev se izvede po dokončanju in zagonu daljinjskega ogrevanja
na lesno biomaso, tj. Proti koncu projektne faze "realizacija in odobritev".
b) Pravni pomen: Če izvajalec poroča o dokončanju sistema, mora lastnik sistema odobriti v določenem (prvem)
roku. Če lastnik elektrarne uporablja sistem, se lahko uporabi drugačen drugi rok. Če zamudite ta časovna
obdobja, se šteje, da je bila namestitev tiho sprejeta. Garancijski rok se začne z odobritvijo obrata in odgovornost
za obrat se prenese z izvajalca na lastnika sistema. Odobritev se lahko zaradi pomanjkljivosti preloži, dokler se
le the ne odpravi.
Dvojna proizvodnja toplote: Proizvodnja toplote z dvema energentoma toplote, npr. les in olje.
Prostornina [LCM]: Prostornina lesnih sekancev v ohlapnih kubičnih metrih.
Poslovni načrt: Osnovni dokument za oceno možnosti podjetja za uspeh. Poslovni načrt služi kot podlaga
za odločanje posameznikom in podjetjem, ki želijo sodelovati v podjetju. Zagotavlja podatke o strukturi podjetja,
tržnih razmerah, finančnih zahtevah, možnostih dobička, tveganja itd.
Mreža daljinskega ogrevanja je sestavljena iz:
-

- Primarni cevovod
- Podružnični cevovodi
- Cevovodi za gospodinjske priključke

Dolžina jarka ogrevalne mreže je rezultat vsote vseh odsekov poti teh vodov. Za izračun povprečnega
specifičnega padca tlaka je odločilna dolžina cevi (dovod + povratek) najbolj neugodnega odseka, to je običajno
pot do odjemalca toplote, ki je najbolj oddaljen.
Načrt daljinskega ogrevanja: Prikazuje lokacijo centralne kurilne naprave in pot daljinskega ogrevanja.
Proizvodnja tople vode v gospodinjstvu: Ogrevanje sanitarne tople vode.
Enota za proizvodnjo tople vode za gospodinjstvo: Naprava za ogrevanje sanitarne tople vode. To
je lahko bojler za sanitarno vodo ali grelniki brez rezervoarja (pretočni grelec).
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Enota za proizvodnjo tople vode za gospodinjstvo: Naprava za ogrevanje sanitarne tople vode. To
je lahko bojler za sanitarno vodo ali grelniki brez rezervoarja (pretočni grelec).
Osnutek načrtovanja: Faza projekta, v kateri se določi tehnična rešitev projekta.
Referenčno območje energije: seštevek vseh nadzemnih in podzemnih talnih površin, ki za svojo uporabo
potrebujejo ogrevanje ali klimatsko napravo. Referenčno območje energije se izračuna kot bruto površina, tj. od
zunanjih razsežnosti, vključno z omejevalnimi stenami in parapeti. Približno enako lahko segrejemo bruto talno
površino kot referenčno območje energije.
Izvedbeni projekt: Projekt, ki je osnova za izvedbo sistema.
Toplotna zmogljivost (ogrevalna obremenitev) [kW]: Toplotna zmogljivost porabnika toplote, omrežja daljinskega ogrevanja itd. Za ogrevanje prostorov, sanitarno toplo vodo in procesno toploto.
Mejna vrednost: Vrednost, ki je ne smete preseči ali pasti pod (glejte tudi "Ciljna vrednost").
Linearna toplotna gostota [MWh / (a.Trm)]: Vsota letnih potreb po toploti porabnikov toplote, priključenih na omrežje [MWh / a], deljena z dolžino jarka [Trm].
Značilnost obremenitve: Toplotna zmogljivost porabnikov toplote, prikazana kot funkcija zunanje temperature. Predstavljeni so lahko različni porabniki toplote ali različne vrste porabe toplote.
Glavni načrtovalec: Načrtovalec, ki je lastnik sistema je odgovoren za kakovost celotnega sistema. Za načrtovanje projektov v skladu z upravljanjem kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso mora biti v
Q-načrtu vedno določen glavni načrtovalec.
Mejniki: QM za naprave daljinskega sistema na lesno biomaso postavlja 5 mejnikov za zagotavljanje kakovosti
ob koncu najpomembnejših faz projekta:
1. Vzpostavitev kakovosti upravljanja za naprave na lesno biomaso in Q-načrt kot zaključek 1. faze projekta
2. Preverjanje in nadzor Q na ravni "načrtovanja" kot zaključek 2. faze projekta
3. Preverjanje in nadzor Q na ravni "načrtovanja ponudb" kot zaključek projektne faze 3
4. Preverjanje in nadzor Q na ravni "odobritve" kot zaključek projektne faze 5
5. Preverjanje in zaključek QM za naprave daljinskega sistema na lesno biomaso po najmanj enem operativnem
letu kot zaključek projektne faze 6
Monovalentna proizvodnja toplote: Proizvodnja toplote z enim toplotnim nosilcem, npr. lesom
Nominalna izhodna moč (nazivna toplotna moč): Pri upravljanju kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na
lesno biomaso se "nazivna moč" (nazivna moč) običajno razume kot največja neprekinjena moč kotla na biomaso z dogovorjenim referenčnim gorivom.
Število obratovalnih ur polne obremenitve kotla na lesno biomaso: Kazalnik izračunano iz proizvodnje toplote [kWh / a] (¬ glede na števec toplote), deljeno z nazivno močjo kotla na lesno biomaso [kW] z
referenčnim gorivom.
Število obratovalnih ur polne obremenitve za odjemalce toplote: Kazalnik izračunano iz letne
potrebe po porabi toplote [kWh / a], deljeno z največjo toplotno zmogljivostjo toplotnih porabnikov [kW] (oba
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projektna podatka). Ta indeks lahko določimo tudi za posamezne porabnike toplote ali za različne vrste porabe
toplote (ogrevanje prostorov, sanitarna voda,..)
Operativna optimizacija: Po predaji naprave lastniku daljinjskega ogrevanja operativna optimizacija sistematično preverja in optimizira delovanje naprave. Pri upravljanju kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav za optimizacijo obratovanja so odgovorni izvajalci podjetij pod vodstvom glavnega načrtovalca.
Predhodna študija: Projektna faza, v kateri se določi različica projekta, ki najbolje ustreza zahtevam.
Faze projekta: Upravljanje kakovosti naprav daljinskega ogrevanja na lesno biomaso razdeli v naslednjih 6
faz projekta:
1. Predhodna študija
2. Proces načrtovanja
3. Načrtovanje ponudb
4. Razpise in sklepanje pogodb
5. Izvajanje in odobritev
6. Optimizacija delovanja obrata
Projektno upravljanje kakovosti (PQM): Zagotovi, da se zahtevana kakovost določi in preveri v
začasnem projektu, v katerem je vključenih več podjetij. PQM ne smemo zamenjati z upravljanjem kakovosti
podjetja (certificiranje po ISO 9000) in pregledom vzorcev (preskušanje tipa). Vendar pa se PQM seveda lahko
uporablja v okviru certificiranih sistemov za upravljanje kakovosti podjetij, vključenih v projekt. (QM za biomase
DH naprave je PQM.)
Q-smernice [1]: sestavni del Q-načrta s podrobnim opisom zahtev glede kakovosti v skladu s standardnimi
QM za naprave daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, vključno z navodili za postopek in delo.
Q-manager: Zagotavlja, da je sistem vodenja kakovosti "Upravljanje kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na
lesno biomaso" opredeljen, izveden in vzdrževan. Dejavnosti vodje kakovosti so: načrtovanje kakovosti, kontrola
kakovosti in pregled kakovosti.
QMmini®: Proces, razvit poleg QMstandard® za manjše monovalentne naprave daljinjskega ogrevanja na
lesno biomaso, je opisan v ločenih Q-smernicah [7]. Na voljo je v nemškem jeziku.
QMstandard®: Postopek, ki se uporablja kot standard, ki je opisan v teh Q-smernicah. Običajno QMstandard® vključuje vseh 5 mejnikov. V poenostavljeni različici QMstandard® lahko mejnike 3 in 4 pod določenimi
pogoji izpustite (glejte poglavje C.2).
Q-načrt: dokument, v katerem so zahteve za kakovost (vključno z instrumentacijo, merilno metodo in toleranco) in odgovornosti opredeljene pred začetkom obratovanja. To je glavni dokument sistema vodenja kakovosti, ki je nastal med vzpostavitvijo postopka upravljanja kakovosti v mejnem toku 1. Kontrola kakovosti in
inšpekcijski nadzor kakovosti potekata s prilogami (največ 4), ustvarjenimi med vsakim nadaljnjim mejnikom
postopek QM.
Kakovost: Razmerje materiala ali nematerialnega predmeta (tukaj: naprava na lesno biomaso) in zahteve
glede kakovosti (običajno je sestavljeno iz seštevka posameznih zahtev). V tem primeru dobra kakovost pomeni,
da izvedena ogrevalna naprava na biomaso izpolnjuje vse zahteve glede kakovosti, dogovorjene v načrtu Q v
okviru dogovorjenih toleranc.
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Kontrola kakovosti (Q-kontrola): Opredelitev ukrepov med projektom za zagotovitev, da se pravočasno
odkrijejo in odpravijo odstopanja v kakovosti.
Inšpekcijski nadzor kakovosti (inšpekcijski pregled Q): tekoči inšpekcijski pregled med potekom
projekta in zlasti ob zaključku (končni inšpekcijski pregled), da se ugotovi, ali so zahteve glede kakovosti, dogovorjene v načrtu Q, v dogovorjenem odstopanju.
Upravljanje kakovosti (QM): Vse dejavnosti, ki opredeljujejo zahteve in odgovornosti glede kakovosti in
jih izvajajo z načrtovanjem kakovosti, kontrolo kakovosti in inšpekcijo kakovosti.
Upravljanje kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso: Projektni sistem vodenja
kakovosti ogrevalnih naprav na lesno biomaso, ki so ga v okviru čezmejnega projekta razvili Švica, BadenWürttemberg, Bavarska, Porenje-Pfalška in Avstrija. Poudarek je na strokovni zasnovi, načrtovanju in izvedbi
naprave za proizvodnjo toplote in ogrevalnega omrežja. Pomembna merila kakovosti so visoka obratovalna
zanesljivost, natančen nadzor, nizke emisije in varčna logistika goriva. Cilj je energetsko učinkovito, okolju prijazno in varčno delovanje celotne elektrarne.
Načrtovanje kakovosti (načrtovanje Q): nedvoumna opredelitev zahtev glede kakovosti, vključno z
odgovornostjo, instrumentacijo, merilnimi metodami in toleranco v načrtu Q. Poskrbite, da bodo posamezne
zahteve, naštete v Q-načrtu, v skladu z ustreznimi nacionalnimi standardi in predpisi ter trenutno stanje.
Zahteve glede kakovosti (Q-zahteve): Pri vodenju kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso gre za posamezne zahteve, ki so postavljene na kakovost naprave na lesno biomaso. Zahteve glede
kakovosti kurilne naprave na biomaso so natančno opredeljene v smernicah Q in so opredeljene za ogrevalno
napravo na biomaso, ki jo je treba uresničiti v načrtu Q.
Poenostavljena različica QMstandard®: QMstandard® običajno vključuje vseh 5 mejnikov. V poenostavljeni različici QMstandard® sta mejnika 3 in 4 pod določenimi pogoji lahko izpuščena (glejte poglavje C.2).
Standardna hidravlična shema [2][5]: Preverjene rešitve za monovalentne ali dvovalentne sisteme za
proizvodnjo toplote za enega ali dva kotla na biomaso, z ali brez skladiščenja. Številne rešitve za ogrevanje
prostorov in proizvodnjo sanitarne tople vode so opisane tudi za strani porabnikov toplote. Če je izbrana standardna hidravlična shema, sta oblikovni in funkcionalni opis sistema še posebej enostavni: izračuni se izvajajo v
pripravljenih tabelah, na vprašanja o konceptu sistema pa lahko odgovorite s preprosto potrditvijo polja.
Ciljna vrednost: Vrednost, prikazana v primerljivih uspešnih projektih. Če je za zahtevo Q določena ciljna
vrednost, to pomeni, da bi ji bilo treba nameniti to vrednost. Vendar lahko obstajajo dobri razlogi za odstopanje
od te ciljne vrednosti, vendar je treba navesti razloge za odstopanje. (V nasprotju s tem ni dovoljeno preseganje
ali padec pod mejno vrednost).

Razpis in oddajanje pogodb: Faza projekta, v katerem je razpisni projekt razpisan in dodeljen (izveden s
pogodbo).
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Razpisne smernice za kotel na lesno biomaso [3]: Smernice in predloge za razpisno dokumentacijo
v skladu s standardnim upravljanjem kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav daljinjskih sistemov na lesno biomaso.
Proces načrtovanja: Faza projekta, v kateri se ustvari razpisni projekt - (po možnosti v več fazah načrtovanja).
Projektni razpis: Projekt, ki je osnova za pripravo razpisa.
Dolžina jarka [Trm]: Vsota dolžine vseh odsekov trase daljinskega ogrevalnega omrežja, vključno s potmi
do porabnikov (hišne priključne cevi) (glejte tudi "Ogrevalna mreža").
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Priloge

T_VL von 70…90⁰ C, annual operation incl. hot water
T_VL von 70…90⁰ C, heating period incl. hot water
T_VL von 40…70⁰ C, heating period excl. hot water

(based on the heat supplied to the heating grid)

Heat loss [%]

Toplotne izgube daljinskega ogrevalnega omrežja

Target value

Linear heat density [MWh/(a.Trm)]

Vir:

Curves determined on the basis of data from installations carried out in Switzerland (as of 2004)

Slika 7

Hitrosti pretoka po ÖKL podatkovnem listu št. 67 [23]
Glavni cevovod in veje cevovoda
Nominalni premer

Premer notranje cevi

Hitrost pretoka

Prostornina pretoka

Toplotna zmogljivost
∆T=30K

DN

Di
[mm]

v
[m/s]

Vs
[m3/h]

P
[kW]

[-]
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

22.3
28.5
37.2
43.1
54.5
70.3
82.5
107.1
132.5
160.3
210.1
263,0
312.7
344.4
393.8

0.6
1.0
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
1.9
2.0
2.5
3.3
3.9
4.3
4.6
5.0

0.8
2.3
4.3
6.3
11.8
22.4
34.6
61.6
99.3
181.6
411.9
762.7
1,188.8
1,542.7
2,192.4

29
80
150
220
410
780
1,200
2,150
3,400
6,300
14,000
26,000
40,000
50,000
76,000
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Hišni cevovodi

Toplotna zmogljivost
Nominalni premer

Premer notranje cevi

Hitrost pretoka

Prostornina pretoka

DN
[-]

Di
[mm]

v
[m/s]

Vs
[m3/h]

∆T=30K

20
25
32
40
50
65
80
100

22.3
28.5
37.2
43.1
54.5
70.3
82.5
107.1

0.5
0.6
0.8
1.0
1.4
1.6
1.8
1.9

P
[kW]
0.7
1.4
3.1
5.3
11.8
22.4
34.6
61.6

24
48
110
180
410
780
1,200
2,150

Tabela 8

Investment costs of heat distribution
[Euro/(MWh/a) heat sold]

Specifični stroški distribucije toplote

Unfavourable conditions
Target values of the first
expansion stage
Target values of the final
expansion stage

Favourable conditions
Linear heat density [MWh/(a.Trm)]

Vključeni so: Prenosni cevovodi v toplarni, cevovod do vključno ogrevalne postaje (brez potrošniških inštalacij)
Vir: Curves determined on the basis of data from completed plants in Switzerland (as of 2004) and Austria (as of 2010)
Slika 9
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Investment costs of heat production
[Euro/kW]

Specifični naložbeni stroški proizvodnje toplote

Total required thermal power of heat production [MW]

Vključeni so:

Enote za proizvodnjo toplote, filtri za delce (od 500 kW), kotlovnica, dimnik, hidravlični sistem, krmilni
sistem in shranjevanje goriva z izpustom za eno- ali dvovalentno ogrevanje z lesom z ali brez
rezervoarja. Dimenzioniranje ustreza zahtevam Q.4.

Pomembna opomba:

Krivulja temelji na empiričnih vrednostih realiziranih rastlin v Švici (od leta 2004) in Avstriji (od leta
2010). Upoštevati je treba, da se pri ogrevanju prostora ne upoštevajo splošni končni ogrevalni konici;
polni obratovalni čas za ogrevanje prostora je torej približno 2000 h / a. Če se upoštevajo konice
ogrevanja, je število obratovalnih ur pri polni obremenitvi manjše in skupne potrebe po toploti večje.
Če je v dvovalentnih sistemih kotel na biomaso zasnovan za enako število obratovalnih ur s polno
obremenitvijo (npr. 3000 h / a) v obeh možnostih (z upoštevanjem ogrevalnih konic ali brez
upoštevanja), so stroški naložbe približno enaki. Vendar so specifični stroški naložbe nižji, če upoštevamo najvišje vrednosti ogrevanja. To je treba upoštevati pri določanju ciljne vrednosti za posebne
stroške (v načrtu Q v mejniku 1).

Slika 10
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Q-zahteve proizvodnje toplote

WE1 (WE11)

1 kotel na biomaso
brez shranjevanja

Namestitev

Opis
Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
Število obratovalnih ur kotla na biomaso s polno obremenitvijo
Delovanje z nizko obremenitvijo

Samodejni vžig?
Gorivo
Razširitvena rezerva

1 kotel na biomaso s shranjevanjem
WE2 (WE12)

Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na drva
Število obratovalnih ur kotla na biomaso s polno obremenitvijo
Delovanje z nizko obremenitvijo

Samodejni vžig?
Gorivo
Razširitvena rezerva
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WE3 (WE13/15 z 1 kotlom na biomaso)
WE4 (WE14/16 z 1 kotlom na
biomaso)

1 kotel na biomaso + 1 kotel
na olje / plin, s skladiščem

1 kotel na biomaso + 1 kotel na olje /
plin¬ brez skladiščenja

Zmogljivost skladiščenja
Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na olje /
plin
Število obratovalnih ur polne
obremenitve kotla na drva
Delovanje z nizko obremenitvijo
Samodejni vžig?
Gorivo
Razširitvena rezerva
Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na drva
Zasnova zmogljivosti kotla na olje /
plin
Število obratovalnih ur polne
obremenitve kotla na drva
Delovanje z nizko obremenitvijo
Samodejni vžig?
Gorivo

Skupna toplotna zmogljivost
100...500 kW
501...1000 kW
> 1000 kW
100%
100% z največjimi obremenitvami
> 1500 h/a
Poletno obratovanje je
možno, če obstaja zadostna
poletna obremenitev Tabela
12
Da
Max. P45; z avtomatskim
vžigom W  45%
Možno le v izjemnih primerih
zaradi težav z nizko
obremenitvijo
100%
100% brez vršnih obremenitev
> 2000 h/a
Poletno obratovanje je
možno, če obstaja zadostna
poletna obremenitev Tabela
12
Yes
Max. P45; z avtomatskim
vžigom W  45%
Možno le v izjemnih primerih
zaradi težav z nizko
obremenitvijo
 1 ura povezano z nazivno
porabo kotla na biomaso
80...90%
60...70%*
Min. 70%, max. 100%
> 2500 h/a
Cilj 4000 h/a
Če Tabela 12 ne izpolnjuje kotel na olje / plin
Yes
Max. P45; z avtomatskim
Brez omejitev; za
avtomatski vžig W
vžigom W  45%
 45%
Možno s kotli na olje / plin (z ustreznim zmanjšanjem
razmerja pokritosti biomase)
80...90%
50...60%*
Min. 70%, max. 100%
> 3500 h/a
Cilj 4000 h/a
Če Tabela 12 ne izpolnjuje kotel na olje / plin
Da
Max. P45; z avtomatskim
Brez omejitev; za
avtomatski vžig W
vžigom W  45%
 45%

→ Pri sistemih brez ustreznega delovanja je za sisteme nad 1000 kW uporaben le 1 kotel na biomaso +
1 kotel na olje / plin.
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Skupna toplotna zmogljivost
100...500 kW
501...1000 kW
> 1000 kW
Razširitvena rezerva
Možno s kotli na olje / plin (z ustreznim zmanjšanjem
razmerja pokritosti biomase)
Zmogljivost skladiščenja
 1 ura, povezano z nazivno močjo kotla na biomaso
* Vodilna vrednost za sisteme s pretežno ogrevanjem prostora
Namestitev

Opis

Tabela 11
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Namestitev

Opis

WE5

2 kotla na biomaso
brez shranjevanja

Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
1
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
2
Število obratovalnih ur polne obremenitve kotla na biomaso 1 + 2
Delovanje z nizko obremenitvijo

100...500 kW
→ Realizacija monovalentnega
poletnega
obratovanja
je mogoča le
z dvema
kotloma na
biomaso

Samodejni vžig?
Gorivo

Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
1
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
2
Število obratovalnih ur polne obremenitve kotla na biomaso 1 + 2
Delovanje z nizko obremenitvijo

WE6

2 kotla na biomaso s shrambo

Razširitvena rezerva

Samodejni vžig?
Gorivo
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WE7 (WE13/15 with 2 biomass boilers)

Zmogljivost skladiščenja
Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
1
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
2
Zasnova zmogljivosti kotla na olje / plin
Število obratovalnih ur polne obremenitve kotla na biomaso 1 + 2
Delovanje z nizko obremenitvijo
Samodejni vžig?
Gorivo
Razširitvena rezerva
Letna proizvodnja toplote z biomaso
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
1
Zasnova zmogljivosti kotla na biomaso
2
Zasnova zmogljivosti kotla na olje / plin

WE8 (WE14/16 z dvema kotloma
na biomaso)

2 kotla na biomaso + 1 kotel na
olje / plin
s shrambo

2 kotla na biomaso + 1 kotel na olje / plin
brez shranjevanja

Razširitvena rezerva

Število obratovalnih ur polne obremenitve kotla na biomaso 1 + 2
Delovanje z nizko obremenitvijo
Samodejni vžig?

→ Realizacija monovalentnega
poletnega
obratovanja
je mogoča le
z dvema
kotloma na
biomaso

Q-guidelines

Skupna toplotna zmogljivost
501...1000
> 1000 kW
kW
100%
33% z največjimi obremenitvami
67% z največjimi obremenitvami
> 1500 h/a
Skladno z Tabela 12 z majhnim kotlom na biomaso je običajno
mogoče
Za majhen kotel na biomaso
Max. P45; z
Brez omejitev; za avtomatski vžig W 45%
avtomatskim
vžigom W
45%
Možno z ustrezno visokimi investicijskimi stroški (dražji kotli na biomaso)
100%
33% brez vršnih obremenitev
67% brez vršnih obremenitev
> 2000 h/a
Skladno z Tabela 12 z majhnim kotlom na biomaso je običajno
mogoče
Za majhen kotel na biomaso
Max. P45; z
Brez omejitev; za avtomatski vžig W 45%
avtomatskim
vžigom W
45%
Možno z ustrezno visokimi investicijskimi stroški (dražilni kotli na
biomaso)
 1 ura povezano z nazivno močjo velikega kotla na biomaso
80...90%
20...23%*
40...47%*
Min. 100% - majhen kotel na biomaso,max.
100%
> 2500 h/a
Cilj 4000 h/a
Skladno z Tabela 12 z majhnim kotlom na biomaso ali kotli na olje / plin
Za majhen kotel na biomaso
Brez omejitev; za avtomatski vžigW 45%
Možno prek kotlov na olje / plin (z zmanjšanjem
deleža pokritja biomase))
80...90%
17...20%*
33...40%*
Min. 100% - majhen kotel na biomaso,max.
100%
> 3000 h/a
Cilj 4000 h/a
Skladno z Tabela 12 z majhnim kotlom na biomaso ali kotli na olje / plin
Za majhen kotel na biomaso
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Opis

100...500 kW

Gorivo
Razširitvena rezerva
Zmogljivost skladiščenja

Skupna toplotna zmogljivost
501...1000
> 1000 kW
kW
Brez omejitev; za avtomatski vžig W 45%
Možno prek kotlov na olje / plin (z zmanjšanjem
deleža pokritja biomase)
 1 ura povezano z nazivno močjo velikega
kotla na biomaso

Vodilna vrednost za sisteme s pretežno ogrevanjem prostora

Tabela 11 (nadaljevanje)

Minimalna povprečna dnevna ogrevalna obremenitev
Vrsta peči→
Z avtomatskim
vžigom

Peč z rešetkami
V pripravljenosti (vzdrževanje
ognja)

Peč brez rešetk
Z avtomatskim
V pripravljenosti
vžigom
(vzdrževanje ognja)

Z/brez priporočil
w  35%
w  35%
w 35%
w > 35% w > 50%
w  35%
w > 35%
w  50%
shranjevanja

w  45%
w  50%
w  45%
Brez shranjevanja
20%
25%
20%
25%
40%
15%
20%
20%
S shranjevanjem
15%
20%
15%
20%
30%
10%
15%
15%
Pomembna opomba: Vrednosti se lahko nekoliko razlikujejo, odvisno od proizvajalca kotla na biomaso. Vrednosti in priporočila
proizvajalca kotlov na biomaso so vedno odločilne.
Tabela 12
Primer: Največja moč kotla na biomaso = 1000 kW; toplotna potreba v poletnem obratovanju = 1500 kWh na dan; izgube pri
skladiščenju in prenosu v poletnem obratovanju = 1000 kWh na dan.
najmanjša obremenitev = (1500 kWh + 1000 kWh) / (24 h x 1000 kW) = 0,10 = 10%
Pri uporabi kakovostnih sekancev iz suhega lesa (w  35%), bi bilo treba s tem sistemom omogočiti poletno delovanje s podložno pečjo,
če sta na voljo samodejni vžig in shranjevanje.
Pri sistemih brez poletnega obratovanja mora obratovanje izpolnjevati enake zahteve v pomladno-jesenskem obdobju. Zato je pogosto
treba najprej uporabljati kotel na olje / plin (če je na voljo) ali mali kotel na biomaso (za monovalentne sisteme) za delovanje z nizko
obremenitvijo.
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Kontrolni seznam Postopek Mejnik 1 (uvodni sestanek)
Predpogoj: 1. faza projekta "Predhodna študija" je zaključena.
Namen: Vzpostavitev kakovosti upravljanja za naprave daljinjskega ogrevanja na lesno biomaso in načrtovanje
Q.
Obrazec: Začetni sestanek je nujno potreben, podpisi se zahtevajo takoj ali po možnosti po pošti.
Dokumenti: Vodja Q prejme najpomembnejše projektne dokumente, ki so na voljo v tem trenutku in organizira
začetno srečanje z lastnikom naprave in glavnim načrtovalcem.
Glavni dokument Q-načrta: Odločeno je, kako se bo QM za naprave daljinjskega ogrevanja na lesno biomaso
vključil v projekt in kateri standard kakovosti bo uporabljen; Načeloma se lastnik naprave odloči, toda Q-manager
zagotavlja, da se upoštevajo tehnološka pravila in standardi kakovosti, ki jih zahteva finančna agencija.
Cilj: glavni dokument Q-načrta, ki ga podpišejo lastnik naprave, glavni načrtovalec in Q-manager¬
Opomba: Ta kontrolni seznam je v pomoč Q-managerju na uvodnem sestanku; glavni dokument je edini pravno
zavezujoči dokument.
Poglavje

Opis
Kratek uvod

Plant owner

Authorized
representative

Q-manager

Main planner

Glavni dokument
 Osnovni postopek QM
za naprave daljinjskega
ogrevanja na lesno biomaso
je predstavljen

Milestone 1
(Initial meeting)
Establishment of the QM-system

Q-guidelines

Q-plan

recommended
Q-requirements

agreed
Q-requirements

Design planning
Target value achieved?

Tender planning
Target value achieved?

Tendering and
contracting
Execution and
approval
Target value achieved?

Milestone 5

Optimisation of
plant operation

(Final meeting)
Are the Q-requirements agreed
in the Q-plan met?

A

B
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Udeleženci projekta
 Lastnik naprave se je odločil, da bo projekt spremljal Q-vodja upravljanja kakovosti za daljinske ogrevalne naprave na lesno biomaso.
 Pooblaščeni zastopnik lastnika naprave je določen in prisoten na začetku seje;
in ima pravico do podpisa dokumentov QM.
 Glavni načrtovalec je določen in prisoten na uvodnem sestanku; je upravičen do
podpisa dokumentov QM.
 Razprava o možnih subvencijah in z njimi povezanimi merili za subvencijo.
Establishment of Quality Management for Biomass District Heating Plants
 Presentation of QM tools → Bibliography
 Osnovne informacije o vodenju kakovosti naprav za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso:
Zahteve glede kakovosti daljinskih ogrevalnih naprav na lesno biomaso so
opredeljene v Q-smernicah v skladu s trenutno najsodobnejšo tehnologijo.

 Vsi udeleženci in njihovi
kontaktni podatki so znani
 Ali so določeni upravičenci glede podpisovanja?
 Da
 Ne
Če Da, katera?
 Predstavljena orodja
 Znane osnove

Q-guidelines

Poglavje

C
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Opis
V mejniku 1 načrt kakovosti določa, katere zahteve glede kakovosti morajo biti
izpolnjene za ta projekt.
- Lastnik naprave sam odloči, katere zahteve glede kakovosti v skladu s smernicami Q morajo biti izpolnjene v tem projektu.
- Če državni zakoni in drugi predpisi ali agencija za financiranje nalaga posebne
zahteve glede kakovosti, jih je treba upoštevati (Opomba: sheme financiranja
lahko vnaprej določijo strožje zahteve glede kakovosti kot te smernice Q).
- mejniki 2 do 5 preverjajo, ali so izpolnjene zahteve glede kakovosti, določene
v mejniku 1; če pride do odstopanj, se izvede intervencijsko ukrepanje.
 Naloge in dolžnosti vodje kakovosti v skladu s smernicami Q:
- Vodja kakovosti skupaj z lastnikom naprave in glavnim načrtovalcem določa,
katere zahteve glede kakovosti morajo biti izpolnjene v skladu s Q-smernicami.
- Vodja klakovosti nima izrecne odgovornosti za načrtovanje
- Če se v mejnikih od 2 do 5 najdejo odstopanja od kakovosti, vodja kakovosti
lastnika naprave priporoči ali se izvajajo ali ne, potem odloča izključno lastnik
naprave.
- Dokumenti in ugotovitve se obravnavajo zaupno
 Plačilo vodji kakovosti.
 Naloge glavnega načrtovalca v skladu s smernicami Q:
- Glavni načrtovalec sprejema zahteve glede kakovosti, opredeljene v načrtu
Q, in je izključno odgovoren lastniku naprave za skladnost s temi zahtevami.
- Glavni načrtovalec predloži vodji kakovosti vse potrebne dokumente
 Naloge lastnika naprave v skladu s smernicami Q, zlasti:
- Lastnik naprave zagotavlja, da je QM za naprave daljinjskega ogrevanja na
lesno biomaso vključen v pogodbo z glavnim načrtovalcem in v pogodbe z
dobavitelji.
- Če se v mejnikih od 2 do 5 najdejo odstopanja od kakovosti, se lastnik
naprave odloči, ali se priporočila predstavnika kakovosti izvajajo ali ne.
Proces projekta z mejniki
 QMstandard® s petimi mejniki.
 Poenostavljena različica QMstandard® z mejniki MS1 MS2 in MS5
 Kontrolni seznami mejnikov 2 do 5 podrobno opisujejo, katere dokumente za posamezne mejnike mora glavni načrtovalec dostaviti vodji kakovosti. Glavni načrtovalec je odgovoren za pridobivanje potrebnih dokumentov od lastnika obrata.

D. 1

Storitve, ki jih zagotavlja lastnik naprave znotraj mejnika 1
Naslednje točke je potrebno natančno pojasniti:
 Financiranje (fundacija, pravna oblika, financiranje)
 Odgovornosti za delovanje (vključno z vključevanjem v proces načrtovanja)
 Odgovornosti za razvoj trga in storitve za stranke (upoštevajoč konkurenčne
razmere na ogrevalnem trgu oskrbnega območja)
 Lokacija centralne / kurilne naprave (vključno s pravno varnostjo)
 Okvirni pogoji za gradbena dovoljenja in tranzitne pravice
 Splošni pogoji za javni razpis
 Pojasnitev prispevkov za financiranje

D. 2

Storitve, ki jih zagotavlja lastnik naprave znotraj mejnika 2
 Seznam porabnikov toplote z navedbo časa in statusa priključitve ("podpisana
pogodba", "odprta" itd.). Z dokumentom mora biti zagotovljeno vsaj 70% letne
toplotne potrebe.
 Ciljna ponudba za oskrbo z gorivom.

Glavni dokument

 Naloge vodje kakovosti v
skladu s Q-smernicami
 Na voljo ponudba vodje
kakovosti
 Izjeme:
 Naloge in dolžnosti lastnika naprave v skladu s Qsmernicami
 Izjeme:
 Naloge in dolžnosti lastnika naprave v skladu s Qsmernicami
 Izjeme:

 QMstandard®
 Poenostavljena različica
QMstandard®
Načrtovani mejniki:
 MS1
 MS2
 MS3
 MS4
 MS5
 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:

 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:
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D. 3

D. 4
D. 5
E.1.1

E.1.2
E.1.3
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 Dokazilo o ekonomski donosnosti po metodi rente; poslovni načrt je v tej fazi
priporočljiv za sisteme daljinskega ogrevanja.
Storitve, ki jih zagotavlja lastnik naprave znotraj mejnika 3
 Končna ponudba za oskrbo z gorivom, prilagojena načrtovanemu sistemu (velikost skladišča goriva, pogostost dobave, dostop, itd.)
 Seznam porabnikov toplote z navedbo časa in stanja priključitve (“podpisana pogodba”, “v obdelavi”, itd.) Ob začetku izvedbe del je potrebno s podpisanimi pogodbami o oskrbi s toploto zagotoviti vsaj 60% letne potrebe po toploti.
 Pogodba o dobavi toplote s tehničnimi predpisi o priključitvi in splošnimi pravili
ter pogoji.
 Revidiran dokaz o donosnosti v skladu z metodo rente; za naprave za daljinsko
ogrevanje je na tej stopnji potreben poslovni načrt s proračunsko bilanco stanja
in proračunskim izkazom dohodka za 20 let.
Storitve, ki jih zagotavlja lastnik naprave znotraj mejnika 4
 Odobritev koncepta optimizacije poslovanja (vključno s pogodbo za izvedbo).
 Seznam oseb, ki so odgovorne za napravo.
 Prevzem naprave in izvedba organizacije podjetja.
Storitve, ki jih zagotavlja lastnik naprave znotraj mejnika 5
 Razčlenitev stroškov in primerjava s ciljnimi podatki.
 Letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za prvo leto poslovanja in primerjava s proračunskimi podatki.
Storitve glavnega načrtovalnca znotraj mejnika 1
 Določite ciljne vrednosti skupaj z lastnikom naprave in upravljavcem.
- Standardna hidravlična shema da/ne (morda še ni znana)
- Toplotne izgube daljinskega ogrevalnega omrežja →Slika 7
- Minimalna linearna toplotna gostota
• Letno obratovanje 2.0 MWh/(a.Trm)
• Obdobje ogrevanja brez proizvodnje sanitarne tople vode 1.0 MWh/(a.Trm)
- Posebni investicijski stroški daljinskega ogrevalnega omrežja →Slika 9
- Posebni investicijski stroški proizvodnje toplote →Slika 10
Če imajo nacionalni zakoni in predpisi ali finančni organ posebne zahteve glede
kakovosti, jih je potrebno upoštevati (opomba: programi financiranja lahko
predpišejo strožje zahteve glede kakovosti od Q-smernic).

Storitve glavnega načrtovalnca znotraj mejnika 2 in 3
Mejnika 2 in 3 sta podobna. Napredek projekta in s tem tudi raven znanja sta
različna. Zato se mejnik 2 nanaša na mejnik 3, v kolikor nekaj še ni dovolj znano
(npr. Rešitev podrobnega nadzora).
E.2 Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema
 Izvedba ocene povpraševanja in ustrezna izbira sistema ter prednost podatkov
za upravljavca v obliki excel tabele “ocenjevanje povpraševanja in ustrezen izbor sistema”:
– Letna poraba toplote za vsakega porabnika toplote, razdeljena na ogrevanje
prostorov, sanitarno toplo vodo in procesno toploto.
– Toplotna zmogljivost vsakega porabnika toplote, razdeljena glede na ogrevanje prostorov, toplo sanitarno vodo in procesno toploto
– Temperaturna zahteva za vsakega porabnika toplote
– Referenčno območje energije za vsakega odjemalca toplote
– Čas povezave ("v prvi fazi razširitve", "v končni fazi razširitve”)
E.3 Omrežje daljinskega ogrevanja
 Skladnost z zahtevami glede kakovosti:
– Temperaturna razlika med dobavo in povratkom je najmanj 30 K
– Toplotne izgube ogrevalnega omrežja → glej E.1.1
– Linearna toplotna gostota → glej E.1.1
– Posebni investicijski stroški za daljinsko ogrevanje → glej E.1.1
E.4 Proizvodnja toplote
 Skladnost z zahtevami glede kakovosti:

Q-guidelines

 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:

 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:
 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:
Standardna hidravlična
shema?
 da  ne
 še ni znana
Dogovorjeni ključni podatki:
toplotne izgube daljinskega
ogrevalnega omrežja %
Minimalna linearna gostota
toplote MWh/(a.Trm)
Specifično investicijsko
ogrevalno omrežje
EUR/(MWh/a)
Specifična investicija
EUR/kW
 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:

Q-guidelines

E.1.4

E.1.5

F
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- Če je mogoče, izberite standardno hidravlično shemo
- Izbira sistema glede na toplotno zmogljivost → Tabela 11
- Minimalna povprečna dnevna obremenitev ogrevanja za obratovanje z nizko
obremenitvijo → Tabela 12
- Če se uporabljajo filtri za delce: Pojasnite zahteve
- Posebni investicijski stroški proizvodnje toplote → glej E.1.1
F. Izbira goriva
 To je potrebno preveriti skupaj z lastnikom naprave,
- ali je mogoče na tem območju pridobiti zadostno količino goriva, ki je opredeljena v mejniku 1 po ceni, ki je določena v izračunu donosnosti,
- ali je mogoče zagotoviti zadostno dobavo za dimenzioniranje skladišča v
skladu z Q-smernicami.
Izbor goriva bo morda potrebno prilagoditi.
Izračun donosnosti
 Glavni načrtovalec mora lastniku naprave zagotoviti potrebne podatke načrtovanja za pripravo izračuna ekonomske donosnosti in sodelovati pri izračunu in
oceni stroškov.
Naknadna objava razpisa za kurilno napravo
 Razpis za ogrevalno napravo običajno še ni na voljo za mejnik 3, vendar se je
mogoče dogovoriti o nadaljnji objavi. Pregled vsebine javnega razpisa s strani
Q-upravljavca mora biti dodatno plačan v dogovorjenem roku.
Opomba: Če je bila izbrana poenostavljena različica QMstandard®, morajo biti za
mejnik 2 izpolnjene vse zahteve mejnika 3.
Storitve glavnega načrtovalca znotraj mejnika 4
E.2 Ocena povpraševanja in ustrezna izbira
 Preverjanje in po potrebi posodabljanje ocene povpraševanja in ustrezen izbor
sistema
E.6 Odobritev in koncept za operativno optimizacijo
 Odobritev (vklj. merjenje moči kotla na biomaso)
 Priprava koncepta operativne optimizacije, zlasti:
- Odgovornosti
- Prilagojen seznam merilnih točk glede na izbrano standardno hidravlično
shemo
- Opredelitev predstavitve merilnih podatkov (trendi)
- Opredelitev pogojev delovanja, ki jih je potrebno izmeriti in analizirati
F. Izbira goriva
 Preverjanje, da so pogoji, določeni v pogodbi o dobavi goriva, izpolnjeni in da je
cena goriva, predvidena v izračunu donosnosti, pravilna.
Storitve glavnega načrtovalca znotraj mejnika 5
E.2 Ocenjevanje povpraševanja in ustrezna izbira
 Posodobitev ocene povpraševanja in ustrezen izbor sistema.
E.5 Sistemska dokumentacija
 Priprava dokumentacije o napravi.
E.7 Izvajanje operativne optimizacije
 Izvajanje operativne optimizacije, ki jo je treba še posebej upoštevati:
- Obvezno avtomatsko beleženje podatkov
- Merilne točke po seznamu merilne opreme v standardni hidravlične sheme
Poenostavljena različica QMstandard®: Manjkajoči dokumenti mejnikov morajo
biti predloženi upravljavcu
Opredelitev goriva
 Določitev referenčnega goriva glede na razpoložljive podatke v mejniku 1.

 Dogovorjena je bila naknadna objava razpisa za
proizvodnjo toplote
 Ni preverjanja vsebine
 Preverjanje vsebine
glede na trud
 Nespremenjeno v skladu
z Q-smernicami
 Izjeme:

 Nespremenjeno v
skladu z Q-smernicami
 Izjeme:

Referenčno gorivo:
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Kontrolni seznam dokumentov mejnika 2
Predpogoj:

Končana projektna faza 2 "Proces načrtovanja"

Namen:

Q-pregledi/Q-nadzor na ravni “procesa načrtovanja”

Oblika:

Pisno, sestanek samo, kadar je to potrebno
→ Sestanek z Q-upravljavcem je potrebno dodatno plačati glede na čas in trud

Dokumenti:

Lastnik naprave predloži potrebno dokumentacijo glavnemu načrtovalcu, da lahko pripravi potrebne dokumente za Q-upravljavca.

Priloga Q-načrta:

Q-upravljavec ustvari dokument za MS2 na podlagi informacij in dokumentov, ki mu
jih je predal glavni načrtovalec:
• Možna odstopanja med potekom projekta
• Rezultat Q-pregledov
• Priporočila lastniku naprave

Cilj:

Priloga dokumenta MS2 Q-načrta z odločitvijo lastnika naprave o tem katera priporočila Q-upravljavca morajo biti izvedena, podpisana s strani lastnika naprave,
glavnega načrtovalca in Q-upravljavca

Opomba:

Ta kontrolni seznam uporablja glavni načrtovalec, da sestavi potrebne dokumente in
jih dostavi Q-upravljavcu; potrebno ga je izpolniti in pripeti dokumentom.

Izbrani postopek:

 QMstandard® z vsemi 5 mejniki
 QMstandard® z MS1, MS3, MS4 and MS5 (MS2 ni več možen)
 Poenostavljena različica QMstandard® z mejniki MS1,
→ Predpogoj: Za MS2, morajo biti izpolnjene vse zahteve MS3.

Št. dodatnega dokumenta

Opis dokumentov

201

Splošni opis sistema
Opis bi moral omogočati hiter pregled glede:
– Namena naprave
– Časa obratovanja (celoletno, le ogrevalna sezona, itd.)
– Zmogljivost proizvodnje toplote, zmogljivost posameznega kotla
Seznam porabnikov toplote
Za vsakega porabnika toplote je potrebno navesti:
– Datum priključitve na omrežje
– Status ("podpisana pogodba", "v obdelavi", itd.)
– Letna poraba toplote
Vsaj 70% letne potrebe po toploti mora biti zagotovljeno s pisnimi dokumenti
→ V poenostavljeni različici QMstandard® velja zahteva MS3: Ob
začetku izvedbe del je potrebno s pogodbami o oskrbi s toploto
zagotoviti vsaj 60% letne potrebe po toploti
Minimalna linearna toplotna gostota za odjemalce zagotovljena s pisnimi
dokumenti (MS3: pogodbe o dobavi toplote):
– Celoletno delovanje 2.0 MWh/(a.Trm)
– Obdobje ogrevanja brez ogrevanja vode 1.0 MWh/(a.Trm)
Omrežje daljinskega ogrevanja (če je na voljo)
– Načrt omrežja daljinskega ogrevanja z lokacijo centralne kurilne
naprave in poti ogrevalnega omrežja
– Izračun toplotne izgube za omrežje daljinskega ogrevanja
Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema
Uporabite tabelo EXCEL [8]. Razmere je potrebno zabeležiti v skladu z
znanjem mejnika 2. Pri mejniku 3 so zahtevane vse podrobnosti (za poenostavljeno različico so tukaj že navedene vse podrobnosti).
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203
204
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Zahteve A to F

MS2

in

MS5


Komentarji
 Kot
zahtevano tukaj

D.2 Vrednotenje
možnih
odjemalcev toplote
E.1.1 Dogovori
MS1

 Na voljo je
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca

E.3 Omrežje
daljinskega
ogrevanja

 Ni ogrevalnega omrežja
 Kot
zahtevano tukaj
 Kot
zahtevano tukaj

E.2 Analiza trenutnega stanja
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Št. dodatnega dokumenta
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Opis dokumentov


Komentarji

E.4.1 Stanje
tehnike
E.4.2 Možnosti
razširitve
E.4.3 Zahteve
po toploti, moči
in temperaturi
E.4.4 Izbira
sistema
Tabela 11

 Kot
zahtevano tukaj

E.4.6
Hidravlične in
MCR rešitve

 Kot
zahtevano tukaj

E.4.6
Hidravlične in
MCR rešitve

 Kot
zahtevano tukaj

–
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206

207

Letna potreba po toploti za vsakega porabnika toplote,je razdeljena na ogrevanje prostorov, toplo sanitarno vodo in procesno
toploto
– Toplotna zmogljivost za vsakega porabnika toplote, razdeljena
na ogrevanje prostorov, toplo sanitarno vodo in procesno toploto
– Temperaturne zahteve za vsakega odjemalca toplote
– Referenčno območje energije za vsakega odjemalca toplote
– Datum priključitve ("v prvi fazi razširitve", "v končni fazi
razširitve")
Za glavne odjemalce toplote navedite na kakšen način so bili pridobljeni
podatki (poraba goriva do določenega datuma, izračun po določenem
standardu, merjenje v določenem obdobju, ocean na podlagi referenčnega
območja energije, itd.)
Izbira sistema za proizvodnjo toplote
Izbran sistem mora biti obrazložen. Opisani morajo biti naslednji glavni elementi proizvodnje toplote:
– Monovalentni ali dvovalentni sistem:
– Število kotlov na biomaso in njihova minimalna in nazivna toplotna moč z referenčnim gorivom (vključno s kondenzacijo dimnih
plinov)
– Izbran sistem peči za kotel na biomaso (peč z rešetkami, peč na
pelete,…)
– Število drugih enot za proizvodnjo toplote in njihova najmanjša in
nazivna toplotna moč (vključno s kondenzacijo dimnih plinov)
– Z ali brez rezervoarja za shranjevanje goriva (z večjo prostornino, v kolikor je to potrebno)
– Obratovanje v zimskem času ali celoletno obratovanje (obratovanje z majhno obremenitvijo)
– Če se uporabljajo filtri za delce, jih je potrebno izbrati in oblikovati v skladu z najsodobnejšo tehnologijo (število, zasnova,
način delovanja, funkcijski opis z meritvenim in regulacijskim
konceptom).
Hidravlična shema proizvodnje toplote
Navesti je potrebno posamezne komponente in konfiguracije:
– toplotna zmogljivost
– temperature
– stopnje pretoka
Hidravlična in regulacijska rešitev
Znotraj mejnika 2 je možen nepopoln opis standardne hidravlične in regulacijske sheme, vendar je potrebno v mejniku 3 predložiti rešitve. V kolikor
je to mogoče, uporabite standardno hidravlično shemo [2][5]:
– Naslovna stran podpisana s strani glavnega načrtovalca
– Poglavje izbrane proizvodnje toplote
– Poglavje 9 za opis omrežja daljinskega ogrevanja (če je to primerno)
Če se ne uporabi standardna hidravlična shema, mora opis hidravlične in
regulacijske sheme ustrezati opisu vsebine standardne hidravlične
sheme. Zlasti je potrebno naslednje:
– Naslovna stran z najpomembnejšimi informacijami, podpisana s
strain glavnega načrtovalca
– Zasnova proizvodnje toplote
– Hidravlična shema z zmogljivostmi, pretoki in temperaturami
– Kontrolni diagram (je lahko vključen v hidravlični diagram)
– Funkcionalni opis proizvodnje toplote
– Opis beleženja podatkov za operativno optimizacijo
– Opis omrežja daljinskega ogrevanja (v kolikor je na voljo)

Zahteve A to F
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Zahteve A to F


Komentarji

 Brez zunanjega dobavitelja
goriva
 Začasna
dokumentacija
lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca
 Kot
zahtevano tukaj

 Hidravlična in regulacijska shema je na voljo le v mejniku 3→ Poenostavljena različica QMstandard® ni možna

208

Ponudba za dobavo goriva (v kolikor obstaja zunanji dobavitelj
goriva)
Z opredeljenim gorivom in specifikacijami intervala dobave.

D.2 Pridobitev
referenčne
ponudbe
E.1.2 Preverjanje ponudbe
F Definicija
goriva

209

Načrt namestitve ogrevalnega sistema
Vključno s skladiščenjem goriva in opremo za prevoz pepela iz ogrevalne
naprave.

210

Načrt postavitve skladišča goriva
Sistem skladiščenja goriva bi moral biti vključen vsaj v "209 načrtu
namestitve ogrevalnega sistema".
 Načrt skladiščenja goriva je na voljo le v mejniku 3→ Poenostavljena
različica QMstandard® ni možna
Osnutek pogodbe o dobavi toplote (v kolikor se prodaja toplota)
Če že obstaja osnutek pogodbe o dobavi toplote, ga je potrebno priložiti.
 Osnutek pogodbe o oskrbi s toploto je na voljo le v mejniku 3.
→ Ni možno s poenostavljeno različico QMstandard®

E.4.5 Skladišče
goriva
E.4.7 Odstranjevanje pepela
E.4.12 Izvedba
E.4.5 Skladišče
goriva

211

212

Tabela EXCEL za Q-načrt
Predložiti je potrebno izpolnjeno EXCEL tabelo za Q-načrt[9].

213

Dokazilo o ekonomski donosnosti
Glavni načrtovalec lastniku naprave zagotovi potrebne podatke o načrtovanju za pripravo izračuna ekonomske donosnosti in sodeluje pri izračunu stroškov in oceni stroškov v skladu s specifikacijami v sporazumu o
prejemkih države. Če je glavni načrtovalec določen za zagotavljanje podrobnega dokaza ekonomske donosnosti, to mora biti dogovorjeno z
inženirsko pogodbo. Velja mejnik 2:
– Dokazilo o ekonomski donosnosti v skladu z metodo rente je potrebno v vseh primerih
– Za sisteme z omrežjem daljinskega ogrevanja je v tej fazi že priporočljiva priprava poslovnega načrta.
Časovni razpored
Razpored mora vključevati vsaj naslednje podatke:
– Zaključek načrtovanja razpisa (mejnik 3)
– Začetek izvedbe
– Zagon in odobritev obrata (mejnik 4)

214
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E.3.5 Vmesni
dobavitelj toplote – porabnik
toplote

Table 13
E.4.5 Skladišče
goriva
E.4.11
Specifični investicijski stroški
D.2 Storitve
lastnika naprave
E.1.2 Storitve
glavnega načrtovalca

 Kot
zahtevano tukaj

 Toplota se
ne prodaja
 Začasni document lastnika
naprave
 Na voljo je
document
glavnega načrtovalca
 Kot
zahtevano tukaj

 Na voljo je
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca

 Kot
zahtevano tukaj
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Kontrolni seznam dokumentov 3
Predpogoj:

Končana projektna faza 3 "Proces načrtovanja"

Namen:

Q-pregledi/Q-smernice na ravni "načrtovanja razpisa"

Oblika:

Pisno, sestanek samo, kadar je to potrebno
→ Sestanek z Q-upravljavcem je potrebno dodatno plačati glede na čas in trud

Documenti:

Lastnik naprave predloži potrebno dokumentacijo glavnemu načrtovalcu, da lahko priprave potrebne dokumente za Q-upravljavca.

Priloga Q-načrta:

Q-upravljavec ustvari dokument za MS2 na podlagi informacij in dokumentov, ki mu
jih je predal glavni načrtovalec:
– Možna odstopanja med potekom projekta
– Rezultat Q-pregledov
– Priporočila lastniku naprave
→ Pregled vsebine razpisa za ogrevalno napravo s strani Q_upravljavca mora biti
plačan v dogovorjenem roku.

Cilj:

Q-načrt dodatni dokument MS3 z odločbo lastnika naprave, katera priporočila Q-upravljavca se morajo izvesti, podpisati s strani lastnika naprave, glavnega načrtovalca
in Q-upravljavca

Opomba:

Ta kontrolni seznam uporablja glavni načrtovalec, da sestavi potrebne dokumente in
jih dostavi Q-upravljavcu; potrebno ga je izpolniti in priložiti k dokumentom.

Izbrani postopek:

 QMstandard® z vsemi 5 mejniki
 QMstandard® z MS1, MS3, MS4 in MS5 (MS2 ni več možen)
 Poenostavljena različica QMstandard® z mejnikom MS3 namesto MS2

Št. dodatnega dokumenta

Opis dokumentov

301

Splošni opis sistema
Opis bi moral omogočati hiter pregled glede:
– Namena naprave
– Časa obratovanja (celoletno, le ogrevalna sezona, itd.)
– Zmogljivost proizvodnje toplote, zmogljivost posameznega
kotla
 Dokument 201 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven
 Nov dokument 301, ker je prišlo do sprememb
Seznam porabnikov toplote
Za vsakega porabnika toplote je potrebno navesti:
– Datum priključitve na omrežje
– Status ("podpisana pogodba", "odprta", itd.)
– Letna potreba po toploti
– Na začetku izvedbe del, mora biti s podpisanimi pogodbami o
oskrbi s toploto zagotovljeno najmanj 70% letne potrebe po
toploti.
– Minimalna linearna gostota toplote za odjemalce s “podpisano
pogodbo o dobavi toplote” in “pogodbo o dobavi toplote, ki je
verjetno podpisana ob zagonu”:
– Celoletno obratovanje 2.0 MWh/a
– Obdobje ogrevanja brez ogrevanja vode 1.0 MWh/a
 Dokument 202 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 302, ker je prišlo do sprememb
Omrežje daljinskega ogrevanja (če je na voljo)
– Načrt ogrevalnega omrežja z lokacijo ogrevalne naprave in
napeljave ogrevalnega omrežja
– Izračun čiste izgube

302

303

Zahteve poglavij
A-F


Komentarji
 Kot
zahtevano tukaj

D.3 Pogodba,
izjave o nameri
E.1.1 Dogovori
MS1

 Na voljo je
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca

E.3 Omrežje
daljinskega ogrevanja

 Ni ogrevalnega omrežja
 Kot
zahtevano tukaj
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Opis dokumentov
 Dokument 203 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 303, ker je prišlo do sprememb
Ocena povpraševanja in izbira ustreznega sistema
Uporabite EXCEL tabelo [8]. Tukaj je na voljo zadnja priložnost za predložitev naslednjih obveznih podatkov, razen če je v mejniku 1 dogovorjeno drugače:
– Letna potreba po toploti za vsakega porabnika toplote je
razdeljena na ogrevanje prostorov, toplo sanitarno vodo in procesno toploto
– Toplotna zmogljivost za vsakega porabnika toplote, razdeljena
na ogrevanje prostorov, toplo sanitarno vodo in procesno toploto
– Temperaturne zahteve za vsakega odjemalca toplote
– Referenčno območje energije za vsakega odjemalca toplote
– Datum priključitve ("v prvi fazi razširitve", "v končni fazi
razširitve")
Za glavne porabnike toplote navedite, na kakšen način so bili pridobljeni
podatki (poraba goriva do določenega datuma, izračun po določenem
standard, merjenje v določenem obdobju, ocean na podlagi referenčnega območja energije, itd.)
 Dokument 204 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 304, ker je prišlo do sprememb
Izbira sistema za proizvodnjo toplote
Izbran sistem mora biti obrazložen. Opisani morajo biti naslednji glavni
elementi proizvodnje toplote:
– Monovalentni ali dvovalentni sistem
– Število kotlov na biomaso in njihova minimalna in nazivna toplotna moč z referenčnim gorivom (vključno s kondenzacijo
dimnih plinov)
– Izbran sistem peči za kotel na biomaso (peč z rešetkami, peč
na pelete,...)
– Število drugih generatorjev toplote in njihova minimalna in
nazivna toplotna moč (vključno s kondenzacijo dimnih plinov)
– Z ali brez rezervoarja za shranjevanje goriva (z večjo prostornino, v kolikor je to potrebno)
– Obratovanje v zimskem času ali celoletno obratovanje (obratovanje z nizko obremenitvijo)
– Če se uporabljajo filtri za delce, jih je potrebno izbrati in oblikovati v skladu z najsodobnejšim stanjem (število, zasnova,
način delovanja, funkcijski opis z meritvenim in regulacijskim
konceptom).
 Dokument 205 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 305, ker je prišlo do sprememb
Hidravlična shema proizvodnje toplote
Navesti je potrebno posamezne komponente in konfiguracije:
– toplotna zmogljivost
– temperature
– stopnje pretoka
 Dokument 206 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 306, ker je prišlo do sprememb
Standardna hidravlična shema
Dokončno rešitev je potrebno predložiti najpozneje do mejnika 3. V kolikor je to mogoče, uporabite standardno hidravlično shemo [2][5]:
-Naslovna stran podpisana s strani glavnega načrtovalca
-Poglavje izbrane proizvodnje toplote
-Poglavje 9 za opis omrežja daljinskega ogrevanja (če je na voljo)

Q-guidelines

Zahteve poglavij
A-F


Komentarji

E.2 Analiza trenutnega stanja

 Kot
zahtevano tukaj

E.4.1 Stanje
tehnike
E.4.2 Možnosti
razširitve
E.4.3 Zahteve po
toploti, moči in
temperaturi
E.4.4 Izbira
sistema
Tabela 11

 Kot
zahtevano tukaj

E.4.6 Hidravlične
in MCR rešitve

 Kot
zahtevano tukaj

E.3.2 Zasnova
ogrevalnega omrežja
E.3.3 Ključni elementi za

 Kot
zahtevano tukaj
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Zahteve poglavij
A-F

Če se ne uporabi standardna hidravlična shema, mora opis hidravlične
in regulacijske sheme ustrezati opisu vsebine standardne hidravlične
sheme [2][5]. Zlasti je potrebno naslednje:
– Naslovna stran z najpomembnejšimi informacijami, podpisana
s strani glavnega načrtovalca
– Zasnova proizvodnje toplote
– Hidravlična shema z zmogljivostmi, pretoki in temperaturami
– Nadzorna shema (je lahko vključena v hidravlično shemo
– Funkcionalni opis proizvodnje toplote
– Opis beleženja podatkov za operativno optimizacijo
– Opis omrežja daljinskega ogrevanja (v kolikor je na voljo)
 Dokument 207 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 307, ker je prišlo do sprememb
Ponudba za dobavo goriva (v kolikor obstaja zunanji dobavitelj
goriva)
Z opredeljenim gorivom in specifikacijami intervala dobave.
 Dokument 208 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 308, ker je prišlo do sprememb

ogrevalno omrežje
E.4.6 Hidravlične
in MCR rešitve

D.3 Ponudba
E.1.3 Pregled
ponudbe
F Definicija goriva

 Brez zunanjega dobavitelja
goriva
 Začasna
dokumentacija
lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca

Načrt namestitve ogrevalnega sistema
Vključno s skladiščenjem goriva in opremo za prevoz pepela iz
ogrevalne naprave
 Dokument 209 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven
 Nov dokument 309, ker je prišlo do sprememb
Načrt postavitve skladišča goriva
Najpozneje do mejnika 3 je potrebno predložiti dokončno razporeditev
prostora za skladiščenje goriva z naslednjimi podatki:
- Dobavni sistem
- Pokrit prostor za skladiščenje
- Distribucijski sistem
- Bruto prostornina
- Stopnja polnjenja
 Dokument 210 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 310, ker je prišlo do sprememb ali razpolaganje s
skladiščem goriva znotraj mejnika 2 še ni bilo na voljo.
Osnutek pogodbe o dobavi toplote (v primeru prodaje toplote)
Osnutek pogodbe o dobavi toplote z naslednjimi elementi je potrebno
predložiti najpozneje do mejnika 3:
- Splošni pogoji in določila
- Tehnični predpisi o priključitvi
 Dokument 211 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 311, ker je prišlo do sprememb ali osnutek pogodbe
o dobavi toplote še ni bil na voljo znotraj mejnika 2.

E.4.5 Skladišče
goriva
E.4.7 Odstranjevanje pepela
E.4.12 Izvedba
E.4.5 Skladišče
goriva

 Kot
zahtevano tukaj

D.3 Priprava pogodbe o dobavi
toplote
E.3.5 Vmesni dobavitelj toplote –
porabnik toplote

Tabela EXCEL za Q-načrt
EXCEL tabela za Q-načrt [9] mora biti izpolnjena v celoti.
 Dokument 212 je posodobljen in ostaja veljaven.
 Nov dokument 312, ker je prišlo do sprememb

Table 13
E.4.5 Skladišče
goriva
E.4.11 Specifični
investicijski stroški

 Ni prodaje
toplote
 Na voljo je
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca
 Kot
zahtevano tukaj


Komentarji

 Kot
zahtevano tukaj
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Zahteve poglavij
A-F


Komentarji

313

Dokazilo o ekonomski donosnosti
Glavni načrtovalec lastniku naprave zagotovi potrebne podatke o načrtovanju za pripravo izračuna ekonomske donosnosti in sodeluje pri izračunu stroškov in oceni stroškov v skladu s specifikacijami v sporazumu
o plačilu. Če je glavni načrtovalec določen za zagotavljanje podrobnega
dokaza ekonomske donosnosti, to mora biti dogovorjeno z inženirsko pogodbo. To velja za mejnik 3:
- Za sisteme brez daljinskega ogrevanja je potreben vsaj dokaz
o ekonomski donosnosti v skladu z metodo rente.
- Za sisteme z daljinskim ogrevanjem je obvezna priprava
poslovnega načrta s proračunsko bilanco stanja in izkazom
proračuna o prihodkih.
 Dokument 213 izpolnjuje zahteve in ostaja veljaven.
 Nov dokument 313, ker je prišlo do sprememb
Časovni razpored
Razpored mora vključevati vsaj naslednje podatke:
- Začetek izvedbe
- Zagon in odobritev naprave (mejnik 4)
 Dokument 214 je posodobljen in ostaja veljaven.
 Nov dokument 314, ker je prišlo do sprememb
Naknadna dostava razpisne dokumentacije za ogrevalno napravo
Razpis za ogrevalno napravo običajno še ni na voljo za mejnik 3, vendar se je mogoče dogovoriti o njegovi nadaljnji predložitvi Q-upravljavcu
(glej glavni dokument Q-načrta).
Pregled vsebine razpisa za ogrevalno napravo s strani Q-upravljavca
mora prav tako biti plačan v dogovorjenem roku.

D.3 Storitve, ki jih
zagotavlja lastnik
naprave
E.1.3 Storitve
glavnega načrtovalca

 Na voljo je
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
document
glavnega načrtovalca

314

315

56

 Kot
zahtevano tukaj

E.1.3 Storitve
glavnega načrtovalca

 Nadaljnja dobava ni bila
dogovorjena
 Nadaljnja dobava poteka:
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Kontrolni seznam dokumentov 4
Končana projektna faza 4 “Javna ponudba in oddaja pogodbe”

Predpogoj:

Končana faza projekta 5 “Izvajanje in odobritev”
Namen:

Q-pregledi/Q-nadzor na ravni "odobritve"

Oblika:

Pisno, sestanek samo, kadar je to potrebno
→ Sestanek z Q-upravljavcem je potrebno dodatno plačati glede na čas in trud

Dokumenti:

Lastnik naprave predloži potrebno dokumentacijo glavnemu načrtovalcu, da lahko priprave potrebne dokumente za vodjo kakovosti.

Priloga Q-načrta:

Q-upravljavec ustvari dokument za MS4 na podlagi informacij in dokumentov, ki mu
jih je predal glavni načrtovalec:
– Možna odstopanja med potekom projekta
– Rezultat Q-pregledov
– Priporočila lastniku naprave

Cilj:

Q-načrt dodatni dokument MS4 z odločbo lastnika naprave, katera priporočila Q-upravljavca se morajo izvesti, podpisati s strani lastnika naprave, glavnega načrtovalca
in Q-upravljavca Opomba: This checklist is used by the main planner to compile the
necessary documents and deliver them to the Q-manager; it must be marked and
attached to the documents.

Izbrani postopek:

 QMstandard® z vsemi 5 mejniki
 QMstandard® z MS1, MS3, MS4 in MS5 (MS2 ni več možen)

Št. dodatnega dokumenta

Opis dokumentov

Zahteve poglavij
A-F


Komentarji

404

Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema
Tabelo EXCEL (dokument 204 ali 304) je treba posodobiti do začetka
obratovanja in odobritve naprave. Zlasti je treba določiti čas priključitve
za vsak toplotni porabnik.
 Dokument 204 izpolnjuje zahteve in še vedno velja
 Dokument 304 izpolnjuje zahteve in še vedno velja
 Nov dokument 404, ker je prišlo do spremembe
Pogodba o dobavi goriva (v primeru obstoja zunanjega dobavitelja
goriva
Predložiti je treba končno pogodbo o dobavi goriva, ki je veljala obzagonu in odobritvi.
 Dokument 208 izpolnjuje zahteve in ostane veljaven
 Dokument 308 izpolnjuje zahteve in ostane veljaven
 Nov dokument 408, ker je prišlo do spremembe

E.2 Ocena povpraševanja in
ustrezna izbira
sistema

 Kot
zahtevano tukaj

E.1.4 Pregled
ponudbe
F Opredelitev
goriva

411

Pogodba o dobavi toplote (v primeru prodaje toplote)
Predložiti je treba podpisano pogodbo o oskrbi s toploto enega
pridruženega odjemalca toplote s splošnimi pogoji, tehničnimi predpisi o
priključku in tarifnim seznamom.
 Document 211 izpolnjuje zahteve in ostane veljaven
 Document 311 izpolnjuje zahteve in ostane veljaven
 Nov dokument 411, ker je prišlo do spremembe

E.3.5 Vmesni dobavitelj toplote porabnik toplote

412

EXCEL tabela za Q-načrt
Praviloma v stolpcu »Načrtovanje« mejnik 3. ne bi smelo biti nobenih
sprememb. V tem primeru je treba to sporočiti upravitelju Q.
 Ni sprememb
 Nov dokument 412, ker je prišlo do spremembe

Table 13

 Brez dovoda
goriva
 Začasni document lastnika
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca
 Brez prodaje
toplote
 Na voljo je
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
glavnega načrtovalca
 Kot
zahtevano tukaj
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Pogodba za kotel na lesno biomaso
Kopija pogodbe z dobaviteljem kotlov na lesno biomaso. Predložijo se
lahko tudi primerljivi dokumenti, npr. ustrezen izvleček iz razpisne dokumentacije. Za vsak kotel na lesno biomaso mora biti navedena vrsta
goriva, vključno s sistemom za prevoz goriva,in z nazivno proizvodnjo da
se doseže dogovorjeno referenčno gorivo.
Potrdila o odobritvi
Kopije poročil o pregledu kotlov na lesno biomaso, ogrevalne naprave in
ogrevalnega omrežja. Za oceno nazivne izhodne moči kotlov na lesno biomaso z referenčnim gorivom mora biti na voljo meritev moči v mirovanju
več kot 1 uro (po potrebi z začasnim toplotnim izmenjevalnikom za odvajanje toplote).
Dodatek k poročilu o odobritvi
Pomembne nastavitve sistema za proizvodnjo toplote morajo biti
zabeležene v "Prilogi k poročilu o odobritvi". Če sta bila hidravlična in
regulacijska shema za proizvodnjo toplote izvedena s standardno
hidravlično shemo, je treba za preskus odobritve uporabiti ustrezno "dodatek k poročilu o odobritvi". Če se ne uporablja nobena standardna
hidravlična shema, je treba izdelati dodatek k protokolu o odobritvi, ki je
strukturiran analogno dodatku standardne hidravlične sheme.
Koncept za operativno optimizacijo
Iz koncepta mora biti jasno razvidno kdaj, kdo in kateri operativni podatki
se beležijo in ocenjujejo. Poleg tega je pomembno, da se optimizacija delovanja izvaja, kot je potrebno spodaj. Koncept opcijske optimizacije
(vključno s pogodbo za izvedbo) morata podpisati lastnik naprave in glavni
načrtovalec.
Zahteve za operativno optimizacijo:
Ob koncu prvega leta obratovanja je treba zabeležene podatke uporabiti,
da se pokaže, ali lahko naprava optimalno obratuje v različnih delovnih
pogojih en teden. Optimalno delovanje pomeni, da se funkcije sistema
izvajajo v skladu s funkcionalnim opisom in da so krmilni parametri posameznih krmilnih zank optimalno nastavljeni in usklajeni drug z drugim.
Dokazila se predložijo v obliki tedenskih in dnevnih diagramov izbranih dni
za spodaj opisane pogoje obremenitve. Poleg tega je treba posodobiti
dokument "Dodatek k ponovnemu pristanišču za odobritev".
Minimalna obratovalna stanja, ki jih je treba zabeležiti:
Monovalentni enojni kotel:
- Obdobje z nizko obremenitvijo
- glavno obdobje ogrevanja, zunanja temperatura v povprečju 0 ..10 °C
- obdobje hladnega ogrevanja, povprečno -5 ... - 10 ° C
Dvovalentni sistem z dvema kotloma:
- delovanje kotla na biomaso v obdobju srednje / nizke obremenitve (avjesen / pomlad)
- glavno obdobje ogrevanja, zunanja temperatura v povprečju 0…10 °C
- obdobje hladnega ogrevanja, v povprečju -5 ... - 10 ° C s kaskadnim
delovanjem kotlov na olje / plin.
- Možno poletno obratovanje s kotlom na biomaso
Monovalentni dvovaljni sistemi:
- delovanje kotla na biomaso v obdobju srednje / nizke obremenitve
- glavno obdobje ogrevanja, zunanja temperatura v povprečju 0 ... 10 °
C s kaskadnim delovanjem kotlov na biomaso
- obdobje hladnega ogrevanja, v povprečju -5 ... - 10 ° C s kaskadnim
delovanjem kotlov na biomaso
- Možno poletno obratovanje z majhnim kotlom na biomaso

E.4.9 Javni razpis
E.4.10Izbira dobavitelja

 Kot
zahtevano tukaj

E.6.1Odobritev

 Kot
zahtevano tukaj

E.6.2 Dodatek k
poročilu o potrjevanju

 Kot
zahtevano tukaj
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delovanje kotla na lesno biomaso v obdobju srednje / nizke
obremenitve
- glavno obdobje ogrevanja, zunanja temperatura v povprečju 0
... 10 ° C s kaskadnim delovanjem kotlov na biomaso
- hladno povprečno ogrevalno obdobje -5 ... - 10 ° C s kaskadnim
delovanjem kotlov na biomaso in olje / plin
- Možno poletno delovanje z majhnim kotlom na lesno biomaso
Izbira obratovalnih stanj za sisteme s procesno toplotno potrebo
je treba opraviti analogno z zgoraj navedenim kriterijem.
To pomeni, da je treba preveriti naslednja obratovalna stanja:
- Delovanje z nizko obremenitvijo
- Glavni način delovanja
- Kaskadno delovanje
- Delovanje pri največji toplotni zmogljivosti
- Izredni pogoji delovanja (npr. Poletno obratovanje, faza zagona
v ponedeljek zjutraj itd.)
Koncept organizacije podjetja
Opis organizacije podjetja s seznamom vključenih oseb in opredelitvijo
odgovornosti.

Zahteve poglavij
A-F
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Kontrolni seznam dokumentov mejnika 5 (zaključni sestanek)
Predpogoj:

Končana projektna faza 6 "Optimizacija delovanje"

Namen:

Q-pregledi in zaključek QM ogrevalnih naprav na biomaso po najmanj enem letu obratovanja (končni pregled)

Oblika:

V kolikor je možno, je potrebno organizirati zaključni sestanek

Dokumenti:

Lastnik naprave predloži potrebno dokumentacijo glavnemu načrtovalcu, da lahko pripravi potrebne dokumente za Q-upravljavca.

Priloga Q-načrta:

Q-upravljavec ustvari dokument za MS5 na podlagi informacij in dokumentov, ki mu
jih je predal glavni načrtovalec. To je glavni dokument postopka upravljanja s kakovostjo:
– Možna odstopanja med potekom projekta
– Rezultat Q-pregledov (zlasti uspešnost operativne optimizacije)
– Priporočila lastniku naprave o tem kako izpeljati nadaljnje postopke (še posebej,
če zahteve glede kakovosti, ki so dgovorjene v Q-načrtu, niso bile izpolnjene v
bistvenih delih)
→ Pregled vsebine dokumentacije naprave in/ali nadaljnjo podporo s strani Q-upravljavca je potrebno dodatno plačati v dogovorjenem roku.

Cilj:

Q_načrt dodatni dokument MS5 kot zadnji dokument z odločbo lastnika naprave,
katera priporočila Q-upravljavca se morajo izvesti, podpisati s strani lastnika naprave,
glavnega načrtovalca in Q-upravljavca.

Opomba:

Ta kontrolni seznam uporablja glavni načrtovalec, da sestavi potrebne dokumente in
jih dostavi Q-upravljavcu; potrebno potrebno ga je izpolniti in priložiti k dokumentom.

Izbrani postopek:

 QMstandard® z vsemi 5 mejniki
 QMstandard® z MS1, MS3, MS4 in MS5 (MS2 ni več možen)
 Poenostavljena različica QMstandard® z mejniki MS1, MS2 in MS5
→ Manjkajoči dokumenti izpuščenih mejnikov morajo biti predloženi naknadno.
 Poenostavljena različica QMstandard® z MS1, MS3 (namesto MS2) in MS5
→ Manjkajoči dokumenti izpuščenih mejnikov morajo biti predloženi naknadno.

Št. dodatnega dokumenta

Opis dokumentov
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Ocena povpraševanja in izbira ustreznega sistema
Do končnega pregleda je potrebno EXCEL tabelo (dokument 404) je potrebno posodobiti po vsaj enem letu delovanja in jo v vsakem primeru
predložiti znova. Razvidno mora biti kateri porabniki toplote so trenutno
priključeni na sistem proizvodnje toplote. Pri porabnikih, ki še niso priključeni, je potrebno navesti ali in kdaj je predvidena priključitev ter ali je
to pogodbeno dogovorjeno.
EXCEL tabela za Q-načrt
V primerjavi z vnosi znotraj mejnika 4, v stolpcu “Načrtovanje” ne sme
biti več sprememb. Za mejnik 5 je potrebno rezultate prvega leta delovanja vnesti v siva vhodna polja stolpca “Dejansko, MS5”.
Ocena glavnega načrtovalca:
Glavni načrtovalec mora primerjati podatke “Načrtovanje” in “Dejansko,
MS5”. Morebitna odstopanja je potrebno obrazložiti. To velja tudi za
ključne podatke, ki so izračunani iz vhodnih podatkov.
Skupni stroški in dokazilo o ekonomski donosnosti
Predložiti je potrebno povzetek stroškov in izračun ekonomske donosnosti za prvo leto obratovanja.

E.2 Analiza trenutnega stanja

 Kot
zahtevano tukaj
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D.5 Storitve, ki jih
zagotavlja lastnik
naprave
E.1.5 Storitve
glavnega načrtovalca

 Začasni
dokument lastnika naprave
 Na voljo je
dokument
gnačrtovalca
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Dodatek k poročilu o odobritvi
Predložiti je potrebno posodobljen “Dodatek k poročilu o odobritvi”, ki
ustreza dejanskemu stanju.

E.6.2 Dodatek k
poročilu o odobritvi

 Kot
zahtevano tukaj

531

Dokumentacija o napravi
Q-upravljavcu je potrebno predložiti podpisano, izpolnjeno in posodobljeno sistemsko dokumentacijo. V primeru zaključnega sestanka je potrebno predložiti celotno investicijsko dokumentacijo. Preveri se le
popolnost sistemske dokumentacije; za preverjanje vsebine je potrebno
Q-upravljavcu dodatno plačati v dogovorjenem roku.
Poročilo o operativni optimizaciji
Glavni načrtovalec je podal izjave o tem:
– ali sistem deluje, kot je predvideno
- ali še vedno obstajajo pomanjkljivosti ali odprta vprašanja,
- kdaj in kako je možno odpraviti morebitne pomanjkljivosti in odgovoriti na vprašanja.
Glavni načrtovalec mora odgovoriti zlasti na naslednja vprašanja:
– Ali je dokazano, da kotel na biomaso dosega pogodbeno dogovorjen najmanjši in največji izkoristek?
– Ali sistem na biomaso deluje v diskontinuiranem obratovanju
(prehodno obdobje, poletje) brez neprijetnega vonja?
– Ali se zmogljivost zgorevanja prilagodi glede na povpraševanje
brez nihanja toplotne izhodne moči?
– Ali krmiljenje izhoda deluje na takšen način, da kotel na biomaso vedno obratuje na najnižji možni ravni?
– Za dvovalentne sisteme: Če se kotel na olje/plin vklopi, se bo
ponovno izklopil, ko ne bo nadaljnjega povpraševanja?
– Ali izmerjene temperature ustrezajo načrtovanim vrednostim in
kažejo stabilno stanje?
Pridobivanje podatkov:
Z namenom lažje interpretacije in ocene zbranih podatkov v skladu s
konceptom operativne optimizacije (dokument 424) je grafična predstavitev podatkov bistvenega pomena. Potrebno je izpolniti naslednje
zahteve:
- Predstavitev tedenskega trenda
– Predstavitev dnevnega trenda za izbrane dni
– Na posameznem diagramu je možno predstaviti najpomembnejše podatke
– Časovna os in y os sta razdeljeni in označeni tako, da je
številčne vredosti možno enostavno razbrati (npr. za čas
14.00, 16.00 itd.; za moč 500, 550, 600 kW itd.; za temperature
40, 60, 80°C itd.).
Nominalna izhodna moč kotlov na biomaso z referenčnim gorivom:
Za vrednotenje mora biti na voljo merjenje moči več kot 1 uro v stanju
mirovanja (po potrebi z začasnim izmenjevalnikom toplote za odvajanje
toplote).
Merjenje emisij kotla na biomaso
Na voljo mora biti ustrezen protokol merjenja.
Če je uporabljena poenostavljena različica QMstandard®, je potrebno
predložiti manjkajoče dokumente izpuščenih mejnikov, zlasti tiste iz
mejnika 4:
 408 Pogodbe o dobavi goriva (v primeru zunanjega dobavitelja)
 411 Pogodbe o dobavi toplote (v primeru prodaje toplote)
 421 Podjemne pogodbe za kotel na biomaso
 422 Poročila o odobritvi
 424 Koncept za operativno optimizacijo

E.1.5 Sistemska
dokumentacija
E.5 Sistemska dokumentacija

 Kot
zahtevano tukaj

E.7 Izvajanje operativne optimizacije

 Kot
zahtevano tukaj

E.7.1

 Kot
zahtevano tukaj
 Se ne uporablja
 Preverjeni
dokumenti kot
zahtevano

532

533
Predložitev
manjkajočih dokumentov
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Q-načrt (glavni document in priloga)
Opomba: EXCEL tabelo za načrt, je mogoče prenesti iz inetrneta (www.qmholzheizwerke.ch) Table 13 prikazuje tabelo š številčnim primerom.
Skrajšano ime projekta ali številka projekta

PREDLOGA EUR
Plan

Potreba po toploti vseh uporabnikov

MWh/a

398

od tega prek ogrevalnega omrežja

MWh/a

306

Izgube omrežja daljinskega ogrevanja

MWh/a

30

Skupna poraba toplote (vključno z izgubami omrežja daljisnkega ogrevanja)

MWh/a

428

kW

209

kW

143

Toplotne izgube omrežja daljinskega ogrevanja

kW

13

Skupna toplotna zmogljiost

kW

222

Dolžina omrežja daljinskega ogrevanja (vključno z hišnimi priključki)

Trm

224

Nominalna moč kotla na biomaso z referenčnim gorivom

kW

239

Nominalna moč proizvodnje toplote z drugimi viri energije: ……………

kW

99

Skupna nominalna moč proizvodnje toplote

kW

338

Odstotek toplote, proizvedene iz biomase

%

87

MWh/a

372

Neto velikost silosa za shranjevanje

m3

76

Stopnja polnjenja silosa za shranjevanje

%

80

Bruto velikost silosa za shranjevanje

m3

95

Vsebinost energije na kubični meter

kWh/LCM

750

LCM

584

Naložbeni stroški proizvodnje toplote

EUR

395,500

Naložbeni stroški ogrevalnega omrežja

EUR

124,500

Temperatura glavnega dovoda

⁰C

80

Temperatura glavnega povratnega pretoka

⁰C

60

h/a

1,904

MWh/(a.Trm)

1.4

%

10

Toplotna zmogljivost vseh porabnikov toplote
od tega prek ogrevalnega omrežja

Toplota pridobljena iz biomase

Letna poraba goriva kotlov na biomaso
Stroški

Specifikacija temperature v projektni točki

Key figures
E.2.6 Delovne ure odjemalcev toplote
E.3.3 Linearna toplotna gostota
E.3.3 Izgube daljinskega ogrevalnega omrežja (% porabe odjemalcev
za ogrevanje)
E.3.3 Izgube daljinskega ogrevanja (% oddane toplote)

Agreed
value
-

%

9

EUR/Trm

556

EUR/(MWh/a)

407

EUR/kW

1,782

E.4.4 Skupni obratovalni čas kotlov na biomaso

h/a

1,558

E4.6 Skupne obratovalne ure enot za proizvodnjo toplote brez biomase

h/a

562

Stroški distribucije toplote na Trm
E.3.3 Specifični naložbeni stroški ogrevalnega omrežja
E.4.10 Posebni naložbeni stroški proizvodnje toplote
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E.4.5 Velikost skladiščenja: popolno kritje zahtev za število dni (+ 30Sm)

days

5

Polja s sivim ozadjem so vnosna polja
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Kratko ime projekta

Q-Plan: Glavni Dokument

Številka projekta

............................
............................
............................

Priporočeni postopek: 1) Skupna priprava glavnega dokumenta pod vodstvom vodje kakovosti na uvodnem
sestanku "Vzpostavitev vodje kakovosti za naprave daljinskega ogrevanje na biomaso in načrtovanje " (mejnik
1). 2) Podpisani vsi udeleženci srečanja.
QM Holzheizwerke®, QMstandard® and QMmini® so registrirane blagovne znamke.
Vuključujoča komponenta

Q-vodnik za upravljanje kakovosti naprav za daljinsko ogrevanje na biomaso (enaka struktura kot ta
načrt Q)
različica: ..........................................

A Udeleženci projekta
A. 1 Projekt

Ime obrata: ...............................................................................................................................................
Naslov obrata: ..........................................................................................................................................
Lastnik obrara: ..........................................................................................................................................
Naslov:.......................................................................................................................................................

A.2Odgovoren za upPooblaščeni predstavnik lastnika za sistem daljinskega ogrevanja: ........................................................
ravljanje kakovosti Naslov: ......................................................................................................................................................
za daljinsko ogreTelefon: .................................Fax: .................................... E-mail: ..................................
vanje na biomaso
Q-manager: ..............................................................................................................................................
Naslov: ......................................................................................................................................................
Telefon: .................................Fax: .................................... E-mail: ..................................
A.3 Glavni načrtovalec

Podjetje: ....................................................................................................................................................
Naslov: ......................................................................................................................................................
Odgovorna oseba: ....................................................................................................................................
Telefon: .................................Fax: .................................... E-mail: ..................................

A.4 Finančna agencija

Oznaka : ...................................................................................................................................................
Naslov: ......................................................................................................................................................

B Vzpostavitev upravljanja kakovosti naprave za daljinsko ogrevanje na biomaso
Spodaj podpisani so se dogovorili o vzpostavitvi QM za naprave daljinskega ogrevanja na biomaso:
B.1  Naloge in dolžnosto vodje kakovosti v skladu s smernicami
 Izjeme: ......................................................................................................................................................
Prejemki vodje kakovosti:
 Ponudba:..................................  Zgornja meja stroškov: ..............  Urna postavka: ...........................
B.2  Naloge in naloge glavnega načrtovalca v skladu s smernicami Q
 Izjeme: ......................................................................................................................................................
B.3  Naloge in dolžnosti lastnika v skladu s Q-smernicami
 Izjeme: ......................................................................................................................................................

C Tok projekta z mejniki

Podpisani so se strinjali s projektnim načrtom z mejniki, kot sledi:
C. 1  QMstandard® z mejniki (če je potrebno, brez MS2, če to ni več mogoče)
 MS1 MS2

MS3

MS 4 MS5

C. 2  Poenostavljena različica QMstandard® s tremi mejniki (po možnosti MS3 namesto MS2)
 MS 1 MS2

MS3

MS5

Storitve lastnika naprav
Lastnik naprav se strinja, da bo zagotovil naslednje storitve:
PoObmočje
glavj
e
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Storitve, povezane z
mejnikom 1
Storitve, povezane z
mejnikom 2
Storitve, povezane z
mejnikom 3
Storitve, povezane z
mejnikom 4
Storitve, povezane z
mejnikom 5

Po Q smernicah
Brez Z naslednjimi izjemami
sprememb


















E storitve in Q-zahteve glavnega načrtovalca
Glavni načrtovalec se strinja, da bo zagotovil naslednje storitve in s tem povezane Q zahteve:
PoObmočje
glavj
e

Po Q smernicah
BrezZ naslednjimi izjemami
sprememb



Dokumenti o
imenovanju

E.1.1 Storitve, povezane z
mejnikom 1
Ali se uporablja standardna hidravlična shema?
 da  ne
 še ni znano, če je znan odgovor,
kateri?
Cilj vrednosti: Toplotne izgube ogrevalne mreže ....................... % spec. investirajte ogrevalno omrežje........ EUR/(MWh/a)
Min. linearna toplotna gostota ................................
MWh/(a.Trm) ...... investirajte v proizvodnjo
toplote
EUR/kW


E.1.2 Storitve povezane z
mejnikom 2

E.1.3 Storitve povezane z
 Dogovorjen je bil naknadni razpis za dobavo toplote
mejnikom 3
 Brez preverjanja vsebine
 Preverjanje vsebine glede na čas in
trud



E.1.4 Storitve povezane z
mejnikom 4


E.1.5 Storitve povezane z
mejnikom 5

F Opredelitev goriva
Glavni načrtovalec zagotavlja, da so v pogodbo dobavitelja kotla na biomaso in v pogodbi o dobavi goriva
vključene naslednje vrste goriva:
Ustrezno referenčno gorivo za zasnovo kotla na biomaso:..................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Možna dodatna goriva: .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Kratek naziv projekta

Q-Načrt: Priloga

Ptevilka projekta
Mejnik

Primer za MS2 ....
............................
............................
2 ..........................

Priporočeni postopek: 1) Po potrebi pri posvetovanju z glavnim načrtovalcem Q-manager pripravi prilogo ob
vsakem mejniku. 2) Sklepi in podpisi lastnika obrata. 3) Zahvala in podpis glavnega načrtovalca. 4) Podpis Qmaagerja.
Upravljanje kakovosti za naprave za daljinsko ogrevanje na biomaso, QMstandard® in QMmini® so
registrirane blagovne znamke.

Oddani dokumenti
 Podatki o načrtovanju (prav tako posodobljene vrednosti v MS 5) so bili predloženi kot EXCEL tabela.
 Oddani so bili vsi drugi potrebni dokumenti
 Manjkajo naslednji dokumenti: .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

H Pregled prejšnjega procesa projekta
 Prejšnji postopek projekta je bil izveden v skladu z glavnim dokumentom ali prejšnjimi dodatnimi dokumenti.
 prejšnji postopek projekta odstopa (z opisom posledic): .................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

J

Pregled kakovosti na podlagi predloženih dokumentov

Naslednje navedbe se nanašajo na predložene dokumente in temeljijo na domnevi, da je projekt dejansko
načrtovan ali izveden v skladu s temi dokumenti (brez inšpekcijskega pregleda na kraju samem).
 Odstopanja od dogovorjene kakovosti ni bilo.
 Ugotovljena so bila neznatna odstopanja od dogovorjene kakovosti
 Ugotovljena so bila znatna odstopanja od dogovorjene kakovosti
Odstopanja od dogovorjene kakovosti se naknadno evidentirajo in Q-manager pripravi priporočila za nadaljnje
ukrepanje. Lastnik rastline se nato mora odločiti, ali bo priporočila izvajal s potrditvijo ustreznih polj

Sledi soglasje k zgoraj naštetim sporazumom
Predstavnik lastnika naprav daljinskega ogrevanja
Kraj in datum:
...............................................................
Podpis:

Glavni načrtovalec
Kraj in datum:
...............................................................
Podpis:

Vodja kakovosti (dokumentiran v uradnem registru “QM Holzheizwerke”)
Kraj in datum:
...............................................................
Podpis:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Številke

Ocenjevanje in priporočilo Q-managerja

201

Splošni opis sistema

201.1
201.2

Dokumenti pomembni za oceno:
Primer dokumenta 2
Primer dokumenta 2
Ocena:
Vzorčno besedilo

E201.1

Priporočilo 1:
vzorčno besedilo

E201.2

Priporočilo 2:
Vzorčno besedilo

202

Seznam porabnikov toplote
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

203

Omrežje daljinskega ogrevanja (če je na voljo)
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

204

Ocena povpraševanja in ustrezna izbira sistema
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

205

Izbira sistema za proizvodnjo toplote
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

206

Hidravlična shema proizvodnje toplote
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

207

Standardne hidravlične sheme
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

208

Ciljna ponudba za oskrbo z gorivom (v primeru zunanjega dobavitelja
goriva)Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

209

Načrt namestitve ogrevalnega Sistema
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

210

Postavite načrt shranjevanja goriva
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

211

Odločitev
lastnika
obrata

Osnutek pogodbe o dobavi toplote (če prodaja toplote)
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:

realizacija
 da
 ne
realizacija
 da
 ne

Številke

Ocenjevanje in priporočilo Q-managerja

Odločitev
lastnika
obrata

Priporočilo:

212

EXCEL tabela za Q-načrt
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

213

Dokazilo o ekonomski donosnosti
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

214

Časovni razpored
Dokumenti pomembni za oceno:
Ocena:
Priporočilo:

K Končna ocena Q-managerja
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Pooblaščeni zastopnik lastnika naprav
potrjuje izvajanje označenih priporočil in
sprejema posledične spremembe prejšnjih
dogovorov.
Kraj in datum:

Glavni načrtovalec potrjuje poročila in
poskrbi za izvajanje zgoraj navedenih
sprememb
Kraj in datum:

Vodja kakovosti (dokumentiran v uradnem registru "QM Holzheizwerke") potrjuje pravilno izvedbo preverjanja Q v
skladu s smernicami Q.
Kraj in datum:

...............................................................
Podpis:

...............................................................
Podpis:

...............................................................
Podpis:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

