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Investor :  

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Hlavná 480,  Zemplínska Teplica, 076 64  

IČO : 36204447 

Objekt : Obilné silo, Kollárova 455, Sečovce  

Katastrálne územie : Sečovce 

Parcela č. : 615 

Umiestnenie : Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Zastavaná plocha  : 578 m2 

Podlahová celková úžitková plocha : 600 m2 

        

Súčasný stav technologického zariadenia sýpky Sečovce neumožňuje v dostatočnej miere 
využiť dopravné kapacity investora pre prísun zrna do sýpky. Je to spôsobené jestvujúcimi 
zastaranými dopravníkmi, ktoré neumožňujú zvýšiť ich výkon nad 10 t/hod. 

Z uvedeného dôvodu, sa pristúpi ku kompletnej výmene príjmových závitovkových 
dopravníkov a následného reťazového dopravníka za nové. Na jestvujúcich kapsových 
dopravníkov sa prevedie výmena dopravného pásu, naberákov a elektroprevodoviek.  Zároveň 
dôjde k pretrubkovaniu spádového potrubia od čističky tak, aby bolo možné vyčistené zrno 
naskladniť do ľubovoľnej bunky sýpky, na rozdiel od súčasného stavu, kedy je to možné len 
do najbližšej bunky pri čističke.  

V rámci elektroinštalácie (ELI) dôjde k výmene kompletnej elektroinštalácie dopravných 
ciest slúžiacich pre plnenie a vyskladnenie sýpky. ELI bude vyhotovená v zmysle súčasných 
platných noriem a predpisov. Novo prevedená inštalácia bude vyhotovená v sústave TN-S. 

Novododávané dopravníky použité na dopravu zrnín do sýpky budú vyrobené 
z pozinkovaného plechu, čím sa predlží ich životnosť. Reťazové dopravníky, podobne ako 
všetky body prepadu zrnín medzi dopravníkmi, budú vystlane polyetylénovým doskami. 
Kapsový dopravník bude osadený olejuodolným dopravným pásom s naberákmi s tzv. 
slzičkovým tvarom. Celé prevedenie dopravníkov, ako aj ich obvodové rýchlosti budú  volené 
tak, aby sa v maximálne možnej miere eliminovalo poškodzovanie dopravovaného materiálu. 
Elektroprevodovky na nových dopravníkoch, ako aj elektroprevodovky osadené na jestvujúce 
kapsové dopravníky budú spĺňať parametre smernice EUP 640/2009. 
  



Na základe vyššie popísaného môžeme konštatovať, že Modernizácia technológie 
Obilného sila na kŕmne obilie na podniku AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska 
Teplica oproti súčasnému stavu zabezpečí : 

a) zvýšenie výkonu príjmu zrnín do sýpky z 10 t/hod na 32 t/hod 
b) zvýšenie výkonu naskladňovania jednotlivých buniek sýpky na 32 t/hod 
c) predĺženie životnosti jednotlivých dopravníkov 
d) zníženie spotreby elektrickej energie na tonu skladovanej komodity 
e) zníženie poškodzovania skladovaného tovaru a tým zabezpečí zachovanie 

kvalitatívnych parametrov skladovaných komodít počas  ich príjmu a výdaja 
f) väčšiu odolnosť kapsových dopravníkov voči olejninám 

 

Príloha : Schéma pozberovej linky 

 

 

Vypracoval :  

Tomáš PANKUCH 

Autorizovaný stavebný inžinier,  

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

Ateliér Šarišská Poruba 51, 082 12 Kapušany 

telefón: 0905 734768, e-mail: proagro@centrum.sk 
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a technologické dopravné cesty
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Násypný kôš

Podlahový sklad ( 5 x 100 ton) 
S1 – S8 – Vežové betónové skladovacie silá ( 8 x 250 ton)
S-M – Manipulačné silo
KD – Kapsové vertikálne dopravníky [18,19,20,23,24]
Č – Čistička obilia [26]; O – Odpadový zásobník [21,28]

- Vyskladňovací reťazový dopravník [6,7,8,9,10,11]
- Naskladňovací reťazový dopravník [14,15,16,17]
- Naskladňovací závitovkový dopravník [4,5 ,32]
- Vyskladňovací dopravník
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Výkaz výmer - technológiaModernizácia technológie Obilného sila na kŕmne obilieOktóber 2015

za ks Spolu

0,00

1 hod 160
2 4,5 32 t/h 2,20 4,40 ks 2
3 3 32 t/h 2,20 2,20 ks 1
4 12 32 t/h 2,20 2,20 ks 1
5 0,00 ks 1

6 18,19 32 t/h 5,50 11,00 ks 2

7 20 32 t/h 4,00 4,00 ks 1
8 0,00 ks 3

9 23 32 t/h 2,20 2,20 ks 1
10 0,00 ks 1

0,00

11 0,00 m 50
12 0,00 ks 30
13 0,00 ks 15
14 0,00 ks 20

15 0,00 ks 10

16 0,00
0,00 kg 1250
0,00 kg 150
0,00 hod 150
0,00

17 0,00 ks 1
18 0,00 ks 1
19 0,00 ks 5
20 0,00 ks 1
21 0,00 ks 1

Vypracoval : Tomáš Pankuch

Dodávka a montáž eli materiálu
Snímač otáčok stroja

Svetelná a zásuvková inštalácia

Schéma

Projekt elektro

Spádové potrubie fí 219 x 6,3 mm, ix - 1,3
Sťahovacie pásy fí 219 mm
Kolená fí 219 mm - zvárané
Redukcie RH 219 mm

Vpády a výpady
Oceľové konštrukcie:

Závitovkový dopravník DZ320, l - 5 m, ix - 1,3

Kapsový dopravník EK 180 -, h - 30,5 m - výmena dopravného 
pásu š - 200 mm, naberáky, skrutky  + elektroprevodovka

Kapsový dopravník KD5620, h - 30,5 m- výmena dopravného 
pásu š - 200 mm, naberáky, skrutky + elektroprevodovka

Drobný pomocný materiál
Drobné stavebné práce spojené s montážou :

M.j. Množstvo

Modernizácia technológie Obilného sila na k ŕmne obilie :
Demontáž jestvujúcej technológie 
Závitovkový dopravník DZ320, l - 6 m, ix - 1,3

Inšt. príkon v kW
Č.pol. Výkon Skrátený popis

Reťazový dopravník RD160, l - 15 m
Výpad pod dopravník reťazový VPD219 - RO, ix - 1,3

Elektroinštalácia pozícií pod ľa schémy:
Rozvádzač

Podperná OK pod dopravníky

Usmerňovací prvok dvojsmerná UPD219 - RO, ix - 1,3

Kapsový dopravník KD5620, h - 10 m- výmena dopravného pásu 
š - 200 mm, naberáky, skrutky  + elektroprevodovka

Usmerňovací prvok trojsmerná UPT219 - RO, ix - 1,3

Prvky spádovej dopravy:


