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Vsebina predstavitve

� nevarnosti pri intervenciji v požaru stavbe s 
sončno elektrarno

� požarna tveganja pri stavbah s sončno 
elektrarno
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Nevarnost zaradi odpadlih modulov SE

Koliko časa bi zdržala takšna pritrdilna konstrukcija, 
če bi bila izpostavljena požaru?



jekleni profili po požaru 
izgledajo takole, pritrdilni 
elementi SE pa so 
običajno iz aluminija…



Nevarnost zaradi odpadlih modulov SE



Nevarnosti zaradi odpadanja delov SE

Nazoren primer iz Slovenije:
kako bodo gasilci učinkovito intervenirali v primeru 
večjega požara v tej stavbi ?



Dodaten vidik: deli strehe po neurju (med njimi 

je lahko tudi delujoči sončni generator…)



Kakšna DC napetost je nevarna za gasilca?

napetost son čnega generatorja (SG)

upornost povezav do SG in notranja upornost SG

upornost rokavic in orodja

skupna upornost telesa in udov (obi čajno >800 Ω)

upornost škornjev in prehodna upornost zemlje



Nevarnost električnega udara 

�ne glede na to, da je občutljivost telesa na enosmerni 
tok nekajkrat manjša kot pri izmeničnem toku, so pri 
SE za človeka nevarne vrednosti DC tokov lahko 
dosežene

�električne nevarnosti so prisotne tudi na izmenični 
strani strani SE

�vodja intervencije gasilcev ne sme izpostavljati večjim 
tveganjem za njihovo zdravje



Ali se lahko zaradi požara in gašenja prehodne upornosti 
zmanjšajo do te mere, da bi lahko bila nevarna raven toka 
dosežena  tudi pri napetosti, ki jo generira en sam sončni modul ?
Vir slik: Robert Backstrom ,  David A. Dini, P.E. :  Firefighter Safety and
Photovoltaic Installations Research Project, Underwriters Laboratories Inc.



Se je električni udar gasilca v praksi že zgodil?

glede na to poročanje nemških medijev, se je v Nemčiji 
takšen dogodek že zgodil: 
http://www.youtube.com/watch?v=WfNuiRrV9Aw&featur
e=youtu.be



Požar v objektu na območju Gasilske zveze 
Prebold v februarju 2011

Srečna okoliščina:
� požar, ki je izbruhnil

ponoči, je bila pogašen
še pred svitom 



� kot se je pokazalo pri analizi te intervencije, gasilci 
niso imeli nobenih podatkov o tem, kakšne so 
nevarnosti zaradi SE, tudi med samo intervencijo jih ni 
na to opozoril nihče iz podjetja



� kaj bi se zgodilo, če bi se gašenje tega požara glede 
na gradbene značilnosti stavbe in takratno 
nepoznavanje nevarnosti pri gasilcih, ki so intervenirali 
pri požaru, nadaljevalo tudi ob in po svitu?



Kako se je pri intervenciji mogoče izogniti 
nevarnosti zaradi elektrike?

http://www.planetopia.de/magazin/news-
details/datum/2010/10/17/brennende-solardaecher-
warum-selbst-die-feuerwehr-oft-nicht-loescht.html
tako kot npr. v zgornjem primeru iz Nemčije, so se tudi 
pri nas v medijih začela pojavljati opozorila, da gasilci 
zaradi SE požara ne bodo aktivno gasili.



Priporočilo za gasilce in požarni načrt

Glede na nastale okoliščine sta se Gasilska zveza in 
Uprava RS za zaščito in reševanje  hitro odzvali:

� GZS je v sodelovanju z URSZR in SZPV pripravila in 
objavila dokument “Priporočila za gasilce -
interveniranje v stavbi s sončno elektrarno (SE)”

� URSZR je na pobudo GZS pripravila in uveljavila 
spremembo predpisa – Pravilnika o požarnem redu, v 
katerem so lastniki oziroma uporabniki stavb s SE 
priključenimi na javno električno omrežje,  zavezani k 
izdelavi požarnega načrta, ki ga morajo izročiti tudi 
pristojni gasilski enoti



Priporočila za gasilce - interveniranje v stavbi 
s sončno elektrarno (SE)



Priporočila za gasilce



POŽARNI  NAČRT  ZA  SE
PRAVILNIK O POŽARNEM REDU, 8. člen (požarni načrt)

(1)Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov 
objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in 
sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se 
zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja 
učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je 
uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

(2) Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega 
požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko 
službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja 
izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali 
uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi 
pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega 
načrta.



(iz predpisane vsebine požarnega načrta)
(1) Požarni načrt mora v skladu s prejšnjim členom

vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne
varnosti objekta. 

(2) Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o:
1. legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču; 
2. stopnji požarne obremenitve; 
3. intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za

gasilce in druge reševalce; 
4. visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah;
5. plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi; 
6. hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe

gašenja; 
7. prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih

prostorih; 
8. gasilskih orodiščih. 



(3) Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih
posameznih etaž zajemati podatke o: 
1. mejah požarnih sektorjev; 
2. odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami; 
...
6. prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo;
7. prostorih, v katerih je prisotno sevanje; 
8. električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z 

energijo ter stikalih
za te naprave;

(4) Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko
pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž
z vrisanimi nevarnostmi.



GARAŽA

HLEV

Z rdeča označena električna 
napeljava je zmeraj pod napetostjo

STANOVAN-

JSKI DEL (DC odklopnik)

PREREZ A

DC vodniki 
položeni v požarno 
odpornem okrovu

Preprost primer požarnega na črta za SE



Namen objavljenih dokumentov

� opozoriti gasilce na nevarnosti
� seznaniti gasilce s SE v njihovem “rajonu” in s tem 

doseči, da bodo ob morebitni intervenciji seznanjeni z 
nevarnostmi, ki so odvisne od gradbenih ter tehničnih 
ukrepov, ki so bili izvedeni pri gradnji SE

� gasilci bodo ob preventivnih ogledih lastnike SE na 
morebitne večje požarne nevarnosti

� gasilci bodo s svojim preventivnim delovanjem 
posledično vplivali tudi na dvigovanje ravni požarne 
varnosti pri gradnji SE – ozaveščeni investitorji bodo 
od izvajalcev zahtevali, da se nevarnosti zmanjšajo na 
najmanjšo možno mero



Primer stanja “na terenu” v Sloveniji danes : spodnje
fotografije so bile posnete pri požaru, ki se je v tej  
proizvodni stavbi zgodil v letu 2003:



Primer stanja “na terenu” v Sloveniji danes : spodnje
fotografije so bile posnete pri požaru, ki se je v tej  
proizvodni stavbi zgodil v letu 2003:



Kako bi gasilci intervenirali v tej stavbi, če bi se 
požar zgodil danes?



“Razvpit” požar v 5MW SE, Buerstadt, junij 2009

� 30.000 modulov, nazivna moč 5MW
� vzrok požara: pregrevanje na priključkih modulov 

proizvajalca BP Solar 
Vir podatkov in slik:revija Photon, izdaja sept. 2006



“Razvpit” požar v 5MW SE, Buerstadt, junij 2009
� posledica pregrevanja je 

bil vžig gorljivih 
materialov, med katerimi 
je bila tudi lesena 
podkonstrukcija

� škoda zaradi požara:
neposredna majhna, 
posredna zelo velika
(zaradi zamenjave 
podkonstrukcije in tipa 
modulov so SE morali 
izklopiti in demontirati)

Vir podatkov in slik:

revija Photon, izdaja sept. 2006



Požar na SE – fotovoltaika kot vzrok požara



Požar na SE – fotovoltaika kot vzrok požara



Požar na SE – fotovoltaika kot vzrok požara



Statistika vseh požarov v Nemčiji
za obdobje 2002-2006

Vir:



Statistika požarov stavb s SE v Nemčiji
za obdobje 2005 do 2011



Požar zaradi električnega obloka

� v kombinaciji z gorljivimi
materiali v okolici, je izredno 
neugodna lastnost oblokov v 
enosmernih tokokrogih,
njihovo trajanje in možnosti 
za pogasitev



� v sami SE in njihovi neposredni okolici je mnogo kje 
vgrajenih dovolj gorljivih materialov, da se lahko ogenj
širi

Požar zaradi električnega obloka



Požar zaradi električnega obloka



Napake v modulih

Slabi lotni spoji v modulih se prično pregrevati in s 
časom razpadejo, zaradi prekinitve nastane oblok in 
ogenj, ki se lahko npr. na spodnji strani modulov ob 
prisotnosti drugih gorljivih materialov razplamti v požar.





Prenos požara preko mej požarnih sektorjev

Pri izvedbi SE je potrebno upoštevati meje požarnih 
sektorjev. Z izvedbami, kot sta prikazani na fotografijah, 
bistveno poslabšamo požarno varnost obstoječe stavbe.



Prenos požara preko mej požarnih sektorjev

in še fotografija pravilne izvedbe prehoda električnih 
kablov preko meje požarnega sektorja (za izvajalca 
bistveno dražja in bolj zamudna).



Hvala za pozornost.
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