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KOMENTARJI OBSTOJEČEGA STANJA PREDOROV IN ZASNOVE SAFE TUNNEL
Po našem mnenju bi morali biti predori (eno, dvo ali večcevni) opremljeni s standardiziranim, vgrajenim, varnostnim
sistemom, ki bi omogočal čim večjo požarno varnost v predorih. Do sedaj je bilo število žrtev požarov v tunelih na srečo
“majhno“, vendar bi uničenje, motnje v prometu in izguba cestnin morali biti zadosten razlog, da bi vlagali več v
varnostno opremo tunelov, da možnosti terorističnih groženj niti ne omenjamo.
Moje mnenje je:
V sedanjem stanju so enocevni dvosmerni predori “Titanic brez rešilnih pasov in rešilnih čolnov”.

ali

prometna nesreča v dvocevnem predoru pri Salzburgu (Avstrija)

Fotografija resnične nesreče v dvocevnem predoru nazorno prikazuje kaotičnost in možnost, da pride do požara v
dvocevnem predoru z dvema ali več voznimi pasovi.
Morda se moje mnenje zdi preveč pesimistično in pretirano. Nekateri strokovnjaki za predore bodo drugačnega mnenja,
vendar verjamem, da so tudi v dvocevnih predorih možne razsežne katastrofe, ki se lahko zgodijo v prihodnosti, z
mnogimi žrtvami in veliko škodo v predoru, če ne bomo spremenili svojih pogledov in razumevanja varnosti v predorih in
s tem tudi načrtovanja bodočih predorov.

andrej.cufer@orbipark.com
http://www.OrbiPark.com
Page 1 / 22

3m/s

Dvosmerni (enocevni) predor; shema dogajanja nekaj sekund po nesreči

3m/s

3m/s

Dvo ali več pasovni (dvocevni) predor; shema dogajanja nekaj sekund po nesreči

Trenutno se upravljalci predorov počutijo varne in so srečni, če imajo dvocevne predore. Na žalost to ni dovolj, saj so
tudi dvocevni predori, posebno v mestih in na drugih območjih z zelo gostim prometom velika past in potencialna
katastrofa.
• Požarna obremenitev je večja (dvojna) - dva ali več voznih pasov polnih vozil.
• Ogenj se lahko širi v štirih smereh - levo in/ali desno - na sosednji vozni pas in po predoru naprej in nazaj.
• Poveča se možnost različnih kombinacij vnetljivih in nevarnih materialov.
• Pobeg je kljub drugi predorski cevi težaven, ker ga preprečuje masovno trčenje.
• Požar se navadno začne v sredini prometne “reke“, tako, da je ena stran ognja zakrita z dimom.
• Dostop za reševalce in gasilce v dvocevnem predoru je teoretično lažji; veliko oviro pa mu lahko predstavlja
stoječi promet (verižno trčenje) na dveh voznih pasovih.
• Dvocevni predori niso varnejši pred terorističnimi napadi.
• Instalacija sistema za gašenje požarov s pomočjo vodne megle je v dvocevnih predorih glede na tekoči meter
30-50% cenejša (odvisno od dolžine), visokotlačne črpalke služijo obema cevema predora.
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PROBLEMATIKA IN DEJSTVA
Gasilci so locirani predaleč od hitrega širjenja ognja in dima v predoru, da bi bili lahko učinkoviti pri večjih
požarnih obremenitvah.
Izjava temelji na realni situaciji, preteklih izkušnjah in razdalji med gasilnimi domovi in predori v Sloveniji.

TRI STOPNJE GAŠENJA V PREDORIH

?
Čas odkritja ognja in dima je med 1 in 15 minutami, glede na različne oblike požara ter različne sisteme odkrivanja
+ potrditev in sporočanje 1-7 min. (podatki: resnični požari in testiranje senzorjev)

Ljudje v predoru lahko začnejo uporabljati varen TLA hidrant že v prvih 1-4 minute.

SafeVENT, SafeFOG in SafeAIR lahko začnejo delovati 1-3 minute po potrditvi alarma.

Gasilci potrebujejo do vhoda v predor 7-24 ali več minut po sprožitvi alarma. (Glede na slovenske podatke o predorih in požare v
predorih na območju EU) Če niso bili storjeni nobeni predhodni koraki za gašenje, je ta čas nedvomno predolg.
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Rast prometa, vse večja mobilnost, razvoj vozil, mestni predori, dolgi predori pod geografskimi ovirami in grožnje
terorizma so vzroki, ki nas bodo prisilili, da bomo na novo razmislili o konceptih varnosti v predorih in da bomo v to
varnost pripravljeni vložiti več sredstev. Vprašanje je: kako dolgo bo trajalo in koliko katastrof se bo moralo zgoditi, da
bomo opustili dosedanje nevarne prakse in metode.
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Obstoječi hidranti so ponavadi zaklenjeni in niso primerni za samoreševanje.

Karavanški predor - pritisk 16 barov nevarno za laičnega uporabnika;
voda brez aditivov ni dovolj učinkovita.

Standardne pletene gasilske cevi v
zaklenjeni hidrantni niši - neprikladno in
zahtevno za uporabo. Neprimerno za
samoreševanje.

Predor Dekani (SLO) nova oblika
hidrantov z neučinkovito vodo brez
aditivov.

Strokovnjak ADAC na francosko španski
meji - zaradi glasnega ambienta in
različnih jezikov je komuniciranje
nemogoče.

Zaradi odmevov sporočil, ki jih posredujejo
zvočniki v predoru ni mogoče razumeti.

Komunikacija je v predorih še vedno otežena in nekatere rešitve niso zadostne

Predori na meji med dvema državama so
v primeru nevarnost,i zaradi različnih
jezikov, posebej zahtevni.

Nove svetlobne oznake v predorih

Novi “Perkmandeljci“ ne povedo od kod
prihaja nevarnost.

Nove luči in svetlobne oznake v
predorih uporabljajo rdečo, belo,
rumeno, zeleno in modro luč, kar daje
vtis Las Vegasa, in moti zbranost
voznikov.

Ovire na vsakih 15-20m na pločniku, ki je
namenjen vzdrževanju in evakuaciji niso
primerne za umik potnikov v slabi vidljivosti dimu.

Zahtevna namestitev, potrebno je
pogosto čiščenje.

V enocevnih predorih sta predolgi obe
smeri evakuacije.

Informativna vrednost svetlobnih označb v predoru

Rdeča luč je izgubljena v množici drugih
rdečih luči v predoru, prav tako pa ne
pove, iz katere smeri prihaja nevarnost.
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Prezračevanje v predorih je predvideno za normalno delovanje in omejen ogenj majhne požarne obremenitve.

Požar v predoru na norveškem.

Požar v predoru v Baltimoru, ZDA leta 2001

Po našem mnenju, v primeru požara, potiskanje dima proti enemu od izhodov iz predora ne zadostuje. Prezračevanje
predorov bi bilo lahko zasnovano bolje, brez znatnega zvišanja stroškov gradnje in obratovanja. Prezračevanje ni
zadostno za požar večjih razsežnosti, prav tako manjka oprema za samoreševanje in avtomatski gasilni sistem.
V preteklih katastrofalnih požarih v predorih (Mt. Blanc, Tauern, St. Gotthard) gasilci niso mogli pravočasno (to je v prvih
3-7minutah) priti na prizorišče požara.

Nemočni gasilci pred predorom Tauern med požarom.

Prepustiti vso požarno varnost v predorih zunanji pomoči gasilcev ni več sprejemljivo in glede na sedanje
poznavanje problematike tudi napačno.
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PRIMERJAVA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV V PREDORIH

št.1

št.2

št.3

št.4

št.5

Večina avstrijskih in slovenskih prezračevalnih sistemov (št.1- št.4)
št.1
št.2
št.3
št.4
št.5

Brez dodatnega prezračevanja - na ogenj vpliva samo vremenska situacija in sama dinamika ognja
Vzdolžno prezračevanje - kot bi pihal v peč
Prečno prezračevanje (prva verzija) brez prezračevalnih žaluzij - zavrtimo dim
Prečno prezračevanje - izpolnjena tretja generacija z velikimi žaluzijami
3K SafeVent prezračevanje - v požarnem načinu delovanja 300% večji presek za odsesavanje dima

V ZDA so leta 1993 izvedli testiranje različnih prezračevalnih sistemov imenovano “Memorial tunnel program”, ki je
obsegala:
•
•
•
•
•
•
•

popolno prečno prezračevanje
delno prečno prezračevanje
delno prečno prezračevanje z enotočkovnim odsesavanjem
delno prečno prezračevanje s predimenzioniranimi odsesovalnimi odprtinami
točkovno vpihovanje in točkovno odsesavanje
naravno prezračevanje
vzdolžno prezračevanje z aksialnimi ventilatorji

Predimenzioniranih odsesovalnih odprtin ne gre enačiti s 3K prezračevanjem, ki ga zaradi tega lahko smatramo
kot nov koncept. V interesu vseh, ki so dejavni na področju varnosti v predorih, bi bila računalniška simulacija
in testiranje novega 3K sistema prezračevanje v merilu 1:1.
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Primerjava nekaterih dodatnih konceptov prezračevalnih sistemov iz francoske literature.
Ministère de l’Équipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer direction
des routes
Dossier pilote des tunnels équipements
Ventilation
IBSN 2-11-084740-9
CENTRE D’ÉTUDES DES TUNNELS
25, avenue François Mitterrand - 69674 Bron
cedex - France
http://www.cetu.gouv.fr
04 72 14 34 00
cetu@equipement.gouv.fr
section 4.1
novembre 2003

Vsi zgornji koncepti imajo v primeru požara eno pomembno slabo lastnost: odprtine za odsesavanje dima so
omejene na 10-15% širine predora.
Hitrost zraka v ventilacijski odprtini bi morala biti 10 krat večja, da bi odsesala enako količino zraka kot 3K SafeVent.
V zgornjih primerih odsesavanje dima ne more ustvariti zračne zavese, kakršna se pojavi pri 3K Safe VENT. Zračne
zavese imajo pomembno vlogo pri ločevanju območja požara od ostalega predora. Podoben princip uporabljamo pri
vhodih v trgovske centre za ločevanje zunanjega zraka od notranjega, ki ga ogrevamo ali hladimo.
Zaradi premajhnih prezračevalnih odprtin bo večina dima obšla prvo ventilacijsko odprtino, dim pa se bo vrtinčil zaradi
odsesavanja in vrtincev, ki jih bodo povzročala večja vozila.
Druga ventilacijska odprtina bo odsesala nekaj več dima, vendar bo posledično odpiranje vedno večih prezračevalnih
odprtin zmanjšalo učinkovitost prezračevanja in povečalo območje ognja in dima.
Obsežnejši požari bodo zaradi majhnega odsesavanja na odprtino povzročili odpiranje vedno večih
prezračevalnih odprtin. Dim, ki bo obšel prezračevalne odprtine se bo razširil po celotni dolžini predora, tako da
bo umik ljudi in reševanje postalo nevarno.
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SafeSIGNAL vizualni sistem za vodenje in komunikacijo
Izdelek, ki ga je razvil Andrej Čufer za podjetje www.AKA-PCB.COM, ki je že 40 let uveljavljen proizvajalec tiskanih vezij
v elektroniki in sodeluje z avtomobilsko industrijo na območju EU. Med njihove izdelke sodi tudi tretja avtomobilska
zavorna luč (diode).
Označevanje strani predora ali ceste: Delno aktivirana svetila (nekatere diode) - signalna luč na zidu predora
omogoča boljše prepoznavanje poti, podobno kot SWAROFLEX. Enostavno čiščenje profila na zidu predora. (normalni
način delovanja)
Uravnavanje hitrosti: (stroboskopska predstavitev hitrosti vožnje)
Delno aktivirana svetila s pomočjo bliskov v intrervalih ustvarjajo optični val, ki ima določeno hitrost. Ta val lahko
pomaga pri uravnavanju hitrosti vozil v predoru.
Alarmno stikalo:
Na vsaki SafeSIGNAL signalni luči je stikalo ki ga lahko pritisne vsak udeleženec v prometu za sprožitev alarma.
Neodvisno od jezika. (na vsakih 15 - 20 m predora).
Alarmiranje:
Utripanje luči po celotni dolžini predora lahko opozori voznike na spremenjene vozne razmere in pomaga pri
preprečevanju prometnih zamaškov. V alarmnem načinu delovanja vse diode utripajo v istem ritmu; alarm je aktiviran na
mestu nesreče in signalizira ostalim vozilom v predoru, naj se takoj ustavijo. Neodvisno od jezika.
Smer pobega:
Vodijo v najkrajši varni smeri pobega, ki je računalniško izračunana na podlagi on-line podatkov štetja prometa
(prepoznavanje slike), hitrosti vetra v predoru in izven njega, razpoložljive električne energije za prezračevanje, mesta
nesreče... nekaj sekund po sprožitvi alarma. Utripajoče puščice kažejo v najbližjo smer varnega umika. Uporaba diod
omogoča različne oblike svetlobnih signalov.

normalni način delovanja

alarmni način delovanja

indikacija smeri umika
andrej.cufer@orbipark.com
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SafeVENT 3K in 3K+ prezračevanje
Izdelek, ki ga je razvil Josip Pavetić s sinovi, že 35 let uveljavljen hrvaški izdelovalec industrijskih prezračevalnih
sistemov in aksialnih ventilatorjev.
Reference: Njegovi aksialni ventilatorji obratujejo v več kot 80 državah. Uporabljali so jih pri gradnji Euro-tunnela, v TBM
vrtalnih napravah in pri gradnji čikaške podzemne železnice.

Obstoječi sistem prečnega prezračevanja z dolgim območjem dima in ognja.Če se poveča hitrost zraka iz ene smeri predora, se bo
dim širil v nasprotno smer. Obstoječe prezračevalne odprtine ne morejo odsesati dima po celotni širini predora, tako da se bo dim
širil po preostalem delu predora. Pojavil se bo tudi t..i. “backlayering“.

Ena od prednosti SafeVENT prezračevanja se pokaže ob izbruhu ognja. Takrat se odpreta prezračevalni odprtini pred in
za ognjem in tako ustvarita zračno zaveso. Zračni zavesi preprečita dimu širjenje izven območja požara, obenem pa se
dim hladi, kar preprečuje poškodbe predora. Omogočeno je tudi avtomatično gašenje. Ker v območju od obeh vhodov v
predor do mesta požara ni dima je možen varen dostop gasilcem in reševalcem.

3K SafeVENT ustvarja zračni zavesi, zmanjšuje gibanje zraka med njima, izolira dim in ogenj na območje požara ter meša hladen
zrak z dimom, kar zmanjšuje škodo v predoru.

g. Davor Pavetić med pregledom testnega predora
andrej.cufer@orbipark.com
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Testiranje SafeVENT 3K prezračevanja v Zagrebu

simulacija vzdolžnega prezračevanja
(gledališki dim)

simulacija vzdolžnega prezračevanja
(gledališki dim)

simulacija 3K SafeVENT prezračevanja
(gledališki dim)

3K SafeVENT prezračevanje - v dostopu
do območja požara ni dima

Opazovanje gibanja zraka omogočajo
delčki stiropora. V območju požara je
instaliran SafeFOG sistem gašenja.

Maksimalna hitrost prezračevanja
ustvarja zračni vrtinec pod
prezračevalnimi odprtinami.

testiranje SafeFOG brez ognja

požarna obremenitev

Ogenj ob vrhuncu, simulirana hitrost
zraka je bila 3m/s.

Ogenj med “požarom“; vidna je plast dima
v območju gorenja, ves dim so odsesale
2 x 3 ventilacijske odprtine.

Ob sprožitvi SafeFOG sistema je
temperatura padla v trenutku, v
naslednjih sekundah pa je bil pogašen
tudi ogenj.

Ogenj je bil pogašen, delci stiropora so se
ustavili pod ventilacijskimi odprtinami –
dim ni prodrl iz požarne cone.
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3K prezračevanje - standardni način delovanja

shema delovanja 3K prezračevanja v času požara

3K prezračevanje - požarni način delovanja

standardni način delovanja

požarni način delovanja
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značilen prerez enocevnega predora s 3K+ prezračevanjem
z integriranim brezdimnim hodnikom za evakuacijo

značilen prerez dvo ali večcevnega predora
s 3K prezračevanjem

Primerjava za obstoječi predor - možna vgraditev 3K prezračevanja; predor sv. Rok (5,7km) pri Zadru na hrvaškem
način
vzdolžno prezračevanje
3K prezračevanje
prezračevanja
dispozicija predora prometna cev
enocevno 3K prezračevanje
druga cev pred izgradnjo
ventilatorji
88 x 37 kW vgrajeno (skupaj 3,256 MW)
6 x 360 kW (skupaj 2,16 MW)
regulacija moči
način delovanja
brez regulacije moči
prezračevanja
Standardni način delovanja:
veliki energetski sunki ob vklopu
odsesavanje zraka:
24 ur na dan, z 10% moči - 4 x 36 kW
vključevanj aksialnih ventilatorjev v parih
samo vklop/izklop - 100% moči
74 kW
148 kW
222 kW
296 kW
370 kW
444 kW
518 kW
592 kW
666 kW
740 kW
814 kW
avtor projekta
prezračevanja

888 kW
962 kW
1036 kW
1110 kW
1184 kW
1258 kW
1332 kW
1406 kW
1480 kW
1554 kW
1628 kW

1702 kW
1776 kW
1850 kW
1924 kW
1998 kW
2072 kW
2146 kW
2220 kW
2294 kW
2368 kW
2442 kW

2516 kW
2590 kW
2664 kW
2738 kW
2812 kW
2886 kW
2960 kW
3034 kW
3108 kW
3182 kW
3256 kW

mag. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.,
Brodarski institut Zagreb

Prometni vrhunci:
odsesavanje zraka:
4 x 36-360 kW
možnost vpihavanja svežega zraka:
2 x 36-360 kW
Požarni način delovanja:
odsesavanje zraka:
4 - 6 x 36-360 kW

Josip Pavetić, dipl.ing.stroj. s sinovi
lastnik podjetja EKOVENT, ki že 35 let izdeluje
specialne industrijske ventilatorje
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Primerjava projektov za predor Biokovo (4,1 km) pri Makarski na hrvaškem
način prezračevanja
vzdolžno prezračevanje
3K+ prezračevanje
dispozicija predora
prometna cev + evakuacijska cev*
prometna cev z vgrajenim evakuacijskim
hodnikom
tehnologija gradnje
pomična opažna sekcija, vlivanje betona
SafeBETON
prefabricirani ognjevarni segmenti
glavno prezračevanje
ventilatorji
glavno prezračevanje
6 x 132 kW (0,792MW)
14 x 30 kW (0,42 MW)
nadpritisk v evakuacijskem hodniku
nadpritisk v evakuacijskem hodniku
2 x 7,5 kW (0,015 MW)
6 x 30 kW (0,18 MW)
regulacija moči
način delovanja
brez regulacije moči
prezračevanja
Standardni način delovanja:
veliki energetski sunki ob vklopu
odsesavanje zraka:
24 ur na dan, z 10% moči - 4 x 13,2 kW
vključevanj aksialnih ventilatorjev v parih
nadpritisk v evakuacijskem hodniku:
24 ur na dan, s 30% moči - 2 x 2,25 kW
samo vklop/izklop - 100% moči
Prometni vrhunci:
odsesavanje zraka:
4 x 13,2-132 kW
ventilatorji v evakuacijskem hodniku:
2 x 2,25 kW
možnost vpihavanja svežega zraka:
2 x 13,2-132 kW

60 kW
120 kW
180 kW
240 kW
300 kW
360 kW
420 kW

Požarni način delovanja:
odsesavanje zraka:
4 - 6 x 13,2-132 kW
nadpritisk v evakuacijskem hodniku:
2 x 7,5 kW
predvidena cena
60.000.000 €
50.000.000 €
avtor projekta
prof. dr. Jurij Modic, Univerza v Ljubljani,
Josip Pavetić dipl.ing.stroj. s sinovi
prezračevanja
Fakulteta za strojništvo
lastnik podjetja EKOVENT, ki že 35 let izdeluje
specialne industrijske ventilatorje
* po novih avstrijskih predpisih (RVS 9.261), bodo predori daljši od 3km morali imeti ločeno pot evakuacije
3K prezračevanje ima v primerjavi z drugimi načini prezračevanja več prednosti
• Batni efekt, ki ga povzroči promet je večji kot pri vzdolžno prezračevanih predorih.
• Mnogo večje odsesavanje zraka kot pri obstoječih prečnih načinih prezračevanja.
• Kratko območje dima (100m).
• Pot za evakuacijo in reševanje je brez dima v smereh proti obema portaloma predora.
• 3k prezračevanje se lahko prilagodi vsem prometnim in vremenskim razmeram.
• Pri normalnem režimu delovanja porabi 3K ventilacija mnogo manj energije, energetski sunki so mnogo manjši.
• 3K prezračevanje lahko v primeru močnega vetra uporabimo za učinkovito zaustavljanje zraka.
• Je edini poznani način prezračevanja, ki je resnično učinkovit v primeru požara in nudi maksimalno
varnost pri evakuaciji ljudi ter dostopu in delovanju gasilskih in reševalnih ekip.
• Zmanjšuje onesnaženost zraka. Zasnova 3k SafeVent prezračevanja omogoča filtriranje tako v
normalnem načinu delovanja, kot tudi med požarom.
Vgrajen sistem za samodejno gašenje ni dovolj učinkovit v predorih z vzdolžnim prezračevanjem, ali v primerih ko
prezračevanje ne more zmanjšati hitrost zraka med požarom in istočasno odsesavati dima.
Predor, ki bo imel vgrajen sistem za gašenje z vodno meglo, bo moral imeti primerno prezračevanje, ki bo sposobno
omejiti gibanje zraka in odsesavati dim iz predora med požarom.
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SafeFOG avtomatsko gašenje
O možnosti gašenja z vodno meglo smo začeli razmišljati po požaru v Euro-tunnelu leta 1997.
Bistvo problema je, da predori niso zaprt prostor in da hitrost zraka zmanjšuje učinkovitost nadziranja požara.
Vzdolžno prezračevanje povzroča veliko hitrost zraka, tako da ima v tem primeru vodna megla samo hladilni učinek, ne
more pa preprečevati kisiku dostopa do ognja. Premikanje zraka onemogoča nastanek oblaka pare nad ognjem, tako da
se ustvarjajo velike količine pare, ogenj pa se še vedno širi. V tem primeru bodo temperature nižje in delci dima se bodo
vezali na kapljice vode.

Shema 3K SafeVENT prezračevanja in vodne megle SafeFOG v požarnem načinu delovanja, med omejevanjem/gašenjem požara.

Shema delovanja 3K SafeVENT prezračevanja - odpiranje prezračevalne rešetke, mešanje zraka in dima, omejevanje dotoka
svežega zraka v območje požara .

Prednosti vodne megle
• Ne škoduje ljudem.
• Okolju prijazna.
• Učinkovita! (Je že v uporabi za gašenje plina, fosilnih goriv in v električnih centralah.)
• Ločuje goreči material od kisika.
• V primeru požara zmanjšuje hitro rast temperature.
• Poraba vode je le 10% porabe standardnih sprinkler sistemov.
• Vodna megla absorbira dim in strupene pline.
• Absorbiranje dima in učinkovitost pri gašenju je možno povečati z dodajanjem aditivov.
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Na trgu ni bilo nobene šobe, ki bi bila sposobna proizvesti zahtevano količino vodne megle.
Leta 1997 smo poizvedovali pri mnogih podjetjih ki se ukvarjajo z gašenjem z vodno meglo, a odgovor je bil vedno enak:
”Naše naprave so prešibke, da bi zapolnile segment predora.”
Ker na trgu ni bilo moč najti primernih šob, smo začeli z razvojem lastnih šob, ki jih nenehno izpopolnjujemo.

testiranje šobe SafeFOG v Nemčiji (200 barov 220 l/minuto)

Vodna megla je medij, ki je primeren za gašenje večine tipov ognja. Posebna SafeFOG šoba generira vodno meglo,
primerno za gašenje požarov v predorih in pokriva krog s premerom približno 20 m. Sistem za samodejno gašenje
SafeFOG je načrtovan za 100 meterski požarni/dimni odsek. Naša standardna šoba ima pretok 200-250 l/min in je
nameščena na vsakih 10-20 m predora.
Z uporabo večje šobe je enostavno povečati količino generirane vodne megle.
Osnovni principi za generacijo vodne megle
• Ultrazvočni (vlažilne in inhalacijske naprave) - proizvede nezadostne količine vode za gašenje
• Ekspanzija plina (pištola za lakiranje)
• Rotacija vode
• Razcepitev vode
• Aerosol, ki ga dobimo ob eksploziji (CoolBomb podjetja OrbiPark)
Različni tipi šob

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

šoba MeeFog 6 l/h
standardni sprinkler
Danfoss 70 bar 3-11l/h
Lechler 2-20 bar 0,6-0,742l/h
Sword 7 bar / 41.000 l/h za zaščito naftnih ploščadi
Wap-Alto 120bar 480l/h čiščenje z visokim pritiskom
šoba za sneg - voda + komprimirani zrak

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CoolFOG 70 bar 1-25l/h za hlajenje živinskih hlevov
Lechler 2-20 bar 0,6-0,742l/h
SafeFOG 50-200 bar,12.000-30.000 l/h (simbolična fotografija)
Lechler 0,5-10 bar 210-8040l/h
7x Danfoss 25-189l/h
sprinkler za vodno meglo 480l/h
ultrazvočna 0,7l/h

Avtomatski gasilni sistemi na vodno meglo so že uveljavljeni na ladjah, v hotelih in v industrijskih objektih.
Problem v predorih je generacija zadostne količine vodne megle.
andrej.cufer@orbipark.com
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Primer - glava za vodno meglo s
sedmimi šobami - omejena količina
vodne megle.

primer
vodno zračna šoba 7 bar
potrebni sta dve napeljavi
majhne odprtine - se hitro zamašijo
omejena količina vodne megle

Prezentacija za hrvaško televizijo pred
drugo cevjo predora sv. Rok (5,7km)
standardna glava za vodno meglo s 7
šobami, pretok 8l/min
1m2 požara je bilo komaj moč nadzirati
pogašen je bil šele ob pomoči aditivov
omejena količina vodne megle

Za razliko od gornjih primerov pa je bila šoba SafeFOG namensko izdelana za gašenje v predorih in generira velike
količine vodne megle. Zasnovana je tako, da izkorišča dinamiko ognja za njegovo gašenje. Padec pritiska, ki je
posledica dolžine napeljave, lahko kompenziramo s spremembo razdalje med šobami.

testiranje SafeFOG šobe v Nemčiji
ena sama šoba pokriva 20m predora ( 314m2)

test ameriškega podjetja v Nemčiji
več šob v vrsti

Prednost sistemov SafeFOG:
• Šobe SafeFOG generirajo velike količine vodne megle, tako da je potrebno manjše število šob.
• Visokotlačni sistem je v primeru nevarnosti lahko krmiljen in aktiviran v željenem odseku.
• Robustnost napeljave.
• Napeljava je položena na ognjevarni betonski strop 3K prezračevalnega sistema. Dodatna nosilna konstrukcija ni
potrebna.
• Sistem SafeFOG lahko uporabimo za visokotlačno čiščenje predora.
• Možnost vezave delcev dima ob prometnih vrhuncih.
• Odprtje večih šob naenkrat zmanjša pritisk in omogoči varen način za zaustavitev vozil v predoru v primeru
nevarnosti, ali pa da bi jim preprečilo vožnjo v napačni smeri.
• Sistem za gašenje z vodno meglo je mogoče uporabiti tudi v obrambne namene.
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Več podjetij je izvajalo testiranja in razvilo zasnove za kontroliranje požarov v predorih. Večina uporablja šobe, ki vrtinčijo
vodo skozi majhne odprtine, ter potrebuje več šob združenih v gasilno glavo. Na tak način dosežena količina vodne
megle na glavo je še vedno majhna, tako da za pokritje celotne širine predora potrebujejo več vzporednih napeljav. Pri
drugih sistemih si pomagajo z dvema napeljavama pod različnim pritiskom, kjer primarna napeljava služi za sprožitev
sistema. Obsežno omrežje cevi podraži celoten sistem in ga naredi občutljivega za lažne alarme.
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Gasilci v boju s požarom(800oC), ko voda pride v stik s talečim
se aluminijem nastanejo bele kovinske ”kresnice” (2700oC).

Požarna vaja v predoru Dekani
veliko dima ob relativno majhnem ognju. ( 5l goriva)

Vodna megla prekrije gorivo in povzroči hiter padec
temperature. Zaradi nenehnega nastajanja pare je onemogočen
dostop kisiku. Tako ostane samo še gorivo - le eden izmed treh
dejavnikov ki so potrebni za gorenje. Manjše so vodne kapljice,
večji gasilni učinek je dosežen ob enaki količini vode.

Obstoječi vodni hidranti, ki so vgrajeni v predorih so
namenjeni močnim curkom vode brez aditivov. Višje
temperature povzročijo eksplozivni nastanek pare, ki gorivo
razprši v zraku in tako nekajkrat poveča ogenj.

Avtomatski sistemi
Ti sistemi se odzovejo mnogo hitreje kot se lahko ali lahko upa da bi se, katerakoli gasilska enota.
Obstajata dve možni instalaciji: sprinklerji ali sistem odprtih šob.
Težka pena bi bila lahko učinkovita, vendar ovira gibanje, lahko pa bi bila tudi zelo problematična ob lažnih alarmih.
Vodna megla z aditivi ima prednost, da znižuje temperaturo in zmanjšuje gostoto dima. 3K prezračevanje omejuje
območje požara in ga izolira od preostanka predora. Vodna megla hladi dim in veže delce dima in strupene pline, tako,
da imajo ljudje možnost umika iz območja požara (100m), v preostanku predora pa dima ni. Vsa ostala oprema v
predoru (luči, znaki, nadzorni sistem,...), z izjemo tiste v območju požara ostane nepoškodovana.
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SaveAIR
Sistem za vpihavanje zraka z manjšo vsebnostjo kisika v območje požara. Omejuje širjenje ognja, a ni nevarno za ljudi.
Sistem so razvili v Avstriji in je patentiran.

SafeHYDRANT TLA
TLA hidranti za javno in profesionalno uporabo v predorih uporabljajo posebno večnamensko šobo, posebno cev
(25mm), ki se ne prepogne in aditive za bolši učinek.
Izdelek so razvili v Avstriji (andreas.zeller@rosenbauer.com). Izdeluje ga podjetje Rosenbauer.

SafeCONSTRUCTION
Predore bi lahko gradili iz ognjeodpornega betona z dodatkom termpolastnih vlaken. Največjo hitrost gradnje dosežemo
z uporabo prefabriciranih elementov. To metodo bi lahko uporabili tudi pri adaptacijah in posodobitvah starejših
predorov, kakor tudi za instalacijo stropa za 3K prezračevanje.
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PREDORI V PRIHODNOSTI
Na nivoju EU je potrebno sprejeti politično odločitev: ali za prihodnost graditi predore, ki bodo varni pred požarom ali pa
tvegati da se bodo ponovile katastrofe kakršne so se zgodile v Mt.Blancu, Eurotunnelu... Ne smemo pa pozabiti, da
živimo v času v katerem je pomembna mobilnost in da so predori šivi, ki povezujejo Evropo.
Učinkovit integriran sistem za preprečevanje in gašenje požarov vsebuje:
• Samoreševanje voznikov in potnikov (začetno gašenje z zadostno opremo (kot npr. TLA hidrant in ne samo z
danes običajnimi 5kg ročnimi gasilnimi aparati), alarmiranje in evakuacijo.
• Avtomatske prezračevalne in gasilne sisteme, ki ne povečujejo obsega ognja in dima, obenem pa omogočajo
varen umik ljudi ter dostop gasilcev in reševalcev od obeh vhodov v predor. (Kar ni mogoče pri vzdolžnem pa
tudi ne pri prečnem prezračevalnem sistemu z majhnimi sesalnimi odprtinami.)
• Dobro izurjene in opremljene gasilske in reševalne ekipe, ki so stacionirane v bližini, a bodo zadnje, ki bodo
prispele na prizorišče požara v predoru. (Po samoreševanju in aktivaciji avtomatskih sistemov.)
• Pri gradnji bodočih predorov moramo upoštevati nove tehnologije ognjevarne gradnje, temelječe na izkušnjah
pridobljenih v dosedanjih požarih v predorih.
Zgoraj našteto je do določene mere v nasprotju z današnjimi merili in prakso, vendar je edino logično zaporedje dejanj, z
ozirom na razpoložljive postopke za odzivanje na nesreče z razpoložljivimi sredstvi in v najkrajšem času. Samo vgrajen
integriran sistem za gašenje in preprečevanje požarov bo sposoben preprečiti katastrofalen požar v predoru prihodnosti.
Zasnova SafeTUNNEL je razvita, vendar je njeno delovanje potrebno preizkusiti s testiranjem v merilu 1:1, da bo sprejet
in priznan kot varen za javno uporabo. Podjetja, ki so sodelovala pri njegovem razvoju in avtor zasnove so na mnoge
načine poizkušale priti do sredstev potrebnih za gradnjo testnega modela (1:1), ali pa instalacijo 3K prezračevanja v
obstoječ predor.

Ples smrti - ”Dance Macabre” freska v cerkvi v Hrastovljah. Avtor Janez iz Kastve, v letu 1490
V predorih smo vsi ogroženi!
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zgodovina programa SafeTUNNEL
November 1997 - prvo testiranje SafeFog šob na ognju v majhnem predoru

prizorišče prvega testiranja
črpalke prispeval WAP Slovenija

prvo testiranje požara v vetrovnih
razmerah

IR video dima v predoru

December 1999, prva predstavitev javnosti na strokovnem posvetu “SafeTUNNEL 2000” na Bledu v prisotnosti
predsednika ITA Prof. Dr. Alfreda Haacka STUVA Nemčija.

g.Alfred Haack in g. Eisenbeiss

g.Josip Pavetić

g. Haack in g.Čufer pred predorom Ločica

December 2001, zgrajen je bil testni model v merilu 1:10. Predstavljen je bil hrvaškemu ministru za transport in n hrvaški
televiziji.

g.Josip Pavetić

predor Sv.Rok hrvaška, v gradnji

Ministri se menjavajo, predore pa še vedno
gradimo na kot smo jih pred požari.

April 2002, model za testiranje prezračevanja je bil predstavljen avstrijskim gasilcem na protestnem zborovanju “Tunnel Manifest”
April 2002, dodatek programu na “Tunnel safety and ventilation International Conference”, na graški tehnični univerzi.

g. Davor in g. Josip Pavetić

Tunnel Manifest – otvoritvena slovesnost

3K prezračevanje – demonstracija na
Tehnični univerzi v Gradcu. (Avstrija)
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Proceedings of the International Conference on Fires in Tunnels; Boras, Sweden, October 10-11, 1994; SPSwedish National Testing and Research Institute
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Mednarodne konference
1. SafeTUNNELS 2000 4.-5. December 1999, Bled Slovenija
2. Požarna varnost v cestnih predorih, 28.-29. September 1999, Ig Slovenija
3. Sicherheit im Tunnel, 23.Oktober.1999, Graz Avstrija
4. Fire Safety in hazardous enclosed spaces, 8.-9. November 1999, Vernon France
5. 5.Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 20.-22. September 2000 Ljubljana
Slovenija
6. 5.Slovenski kongres o cestah in prometu Bled 25. –27. Oktober 2000, Bled Slovenija
7. International Water Mist Conference, 4.-6. April 2001, Vienna Austria
8. International Conference on Traffic and Safety in Road Tunnels, 28-29 May 2001, Hamburg Germany
9. Progress in tunnelling after 2000, June 10.-13. June 2001, Milano
10. International Conference on Traffic and Safety in Road Tunnels, 11.-15. Jun 2001, Paris France
11. Tunnel safety and ventilation 2002 New Developments in Tunnel Safety, 8.-10. April 2002, Graz Austria
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