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Uvod – Prevod poročila mednarodne ekspertne skupine
V predoru Šentvid se je kmalu po otvoritvi, 1. Julija 2008 na nekaterih mestih,
večinoma v zahodni galeriji od stropa odluščil brizgani protipožarni omet.
28. in 29. avgusta, je skupina mednarodnih in slovenskih strokovnjakov, na
povabilo arhitekta Andreja Čuferja, obravnavala možne razloge in različne
tehnične možnosti za obnovo protipožarne zaščite galerije predora. Delo
skupine je vodil odobril Prof. Dr. Alfred Haack, dolgoletni predsednik STUVA,
eden najuglednejših mednarodnih predavateljev in dolgoletni predsednik
International Tunnel Association.
V diskusiji so sodelovali naslednji strokovnjaki, ki so skupaj sestavili dokument:
Dr. Alfred Haack, STUVA, Neodvisna družba za raziskave podzemne prometne
ninfrastrukture, dolgoletni predsednik ITA ‐ International Tunneling Association,
http://www. stuva.de
Dr. Rune Brandt, HBI, švicarsko podjetje z več kot 500 referencami pri načrtovanju
tunelskega prezračevanja, http://www.HBI.ch
Dr. Arnoud Breunese, Efectis, nizozemski center, specializiran za testiranje in certificiranje,
specialno testiranje, kalkulacijo in modeliranje, svetovanje in usposabljanje ter zakonodajo in
presojo http://www. efectis.com
Dr. Frank Clement, BASF UGC, Underground Construction Group, Skupina za podzemno
tehnologijo, http://www.ugc.basf.com
Dr. Dieter Tetzner, DMT GmbH & Co. KG, neodvisna družba za inženiring in svetovanje,
specializirana za področje raziskav surovin in geologijo, testiranje produktov in varnost
objektov, zgradb in infrastukture, rudarstvo in proizvodnjo koksa ter za industrijsko
testiranje in merilno tehnologijo, http://www.DMT.de, ekspertni partner ADAC
Mr. Norbert Steinbrecher in Mr. Marko Pranjkovic, Hammelmann, mednarodna skupina za
visokotlačno tehniko http://www.hammelmann.de/
Mr. Leon Pajk, Promat d.o.o., slovenska podružnica Promat HG, specializirane za požarno
zaščito v gradbeništvu, http://www.promat.si
Mr. Josip Pavetic, hrvaško podjetje z mednarodnimi referencami na področju ventilacije,
http://www.ekovent.hr
Dr. Bojan Velikanje, univ.dipl.inž.gr, deloval na univerzi v Braunschweigu.
Andrej Čufer, udia, MBA, Civilna iniciativa SafeTunnel 2020, http://www.orbipark.com

Osrednje teme razprave so bile namenjene naslednjim vprašanjem oz. temam:

Pasivna požarna zaščita
• Možni razlogi za odpadanje požarno zaščitnega ometa
Kmalu po odprtju predora Šentvid, so se, še posebej močno v zahodni cevi
pokazala večja področja z nezadostnim oprijemom ometa na betonsko podlago.
Očiten razlog za lokalno odpadanje požarno zaščitnega ometa, ki je
predstavljalo nevarnost za uporabnike predora, je kombinacija
o vibracij, ki jih povzroča cestni promet v predoru in železniški
promet nad galerijo
o nezadostna zrelost požarno zaščitnega ometa v zahodni cevi, kjer
je bil le‐ta nanešen mesec dni kasneje kot v vzhodni cevi. (V
zahodni cevi med 14. aprilom in 16. majem, v vzhodni pa med 12.
marcem in 14. aprilom 2008)

Ti kombinirani negativni vplivi so povzročili v začetku majhne razpoke v
betonskem ometu, ki se jim praviloma ne da izogniti. Prav zaradi navedene
kombinacije negativnih vplivov pa se je na razpokah pojavilo raztezanje oz.
gradualno rast ometa, kar je posledično povzročilo odstopanje večjih površin
ometa.
Pričakovano trajnost sistema zaščitnega ometa se da zagotoviti tako, da se
doseže dovolj groba površina betonske podlage. S tem se omogoči dovolj
prostora za raztezanje agregatov. Ali pa je potrebno uporabiti mehansko
pritrditev z žično mrežo in sidri. Zahtevano grobost površine betonske podlage
se v glavnem izvede s postopkom hidro demolicije, pri čemer se uporablja
vodni pritisk med 2000 in 2500 bari. V Šentviškem predoru pred brizganjem
zaščitnega ometa noben od teh načinov ni bil izveden. Po podatkih izvajalca sta
bili opravljeni le čiščenji s 400 bari leto pred nanosom in z 200 bari tri dni pred
nanosom.
Generalno rečeno, v specifični geometriji stropa v galerijah, do katerih prihaja
zaradi hitro vozečih tovornjakov in avtobusov, vpliv sekundarnih turbulenc na
zaščitni omet med nosilnimi gredami in stropom ni dovolj znan. V normalnih
pogojih je potrebno upoštevati, da prihaja do fluktuacijskih pritiskov +/‐ 1000
pascalov.

• Kako je bil nanos zaščitnega ometa izveden?
Pogodbena stranka / izvajalec je nanos zaščitnega ometa izvedel po navodilih
(method statement) dobavitelja.
Izvajalec pravi, da pred nanosom ni bilo izvedeno testiranje v specifičnih
pogojih Šentviškega tunela.
• Izbor (design) protipožarne zaščite
Po informaciji izvajalca je minimalno debelino 34 mm predlagal Ceramicoat, ki
je pri tem verjetno izhajal iz krivulje 2 ur po RWS (Rijkswaterstaat: Nizozemsko
ministrstvo za promet) plus 1 uro ohlajevanja. Kriterij maksimalne temperature
površine betona 380°C in maksimalne temperature ojačitev 250°C, ki je
omenjen v postopku RWS, je bil uporabljen, brez verifikacije, da so te vrednosti
primerne za ta del predora. To je pomembno še posebej zaradi tega, ker je
strop na tem delu sestavljen iz 24 let starih prefabriciranih nosilcev/gredi, pri
katerih je na posameznih mestih debelina med zaščitnim slojem in armaturo
zelo majhna. Če se pri tem upošteva še element luščenja (spalling), je zelo
verjetno, da bi morali biti kriteriji maksimalne temperature strožje postavljeni.

• Ali je postopek, ki je bil izveden v predoru Šentvid skladen z običajno
prakso v drugih državah?
Koncept določanja požarne zaščite je različen od države do države. Običajna
praksa je, da se najprej izvede analiza nevarnosti, potem pa se izvedejo testi, ki
upoštevajo posebne pogoje obravnavanega tunela. Šele ko je to opravljeno, se
sprejme končna odločitev o izboru (designu) sistema zaščite.
Normalno se tunel za javno uporabo ne odpre tako hitro po nanosu zaščitnega
ometa. Čas čakanja bi moral biti prilagojen uporabljenemu produktu. V tunelu
Šentvid je bilo v vzhodni cevi mnogo manj področij, kjer je zaščitni omet
odstopil, kar kaže na to, da je bil tunel odprt prehitro.
• Ali je tunel v sedanjih pogojih dovolj varen?

Dr. Dieter Teztner, ki za ADAC ocenjuje varnost tunelov, je glede na varnost
oseb v primeru požara vozila, je podal ta tunel Šentvid oceno dobro. Vendar
je potrebno poudariti, da je stališče specialistov za požarno varnost
konstrukcij, da bi lahko že manjši požar vozila povzročil rušenje stropa
galerije, še posebej pod železnico, telovadnico, teniškim igriščem in
Celovško cesto.
Glede na tako situacijo je naročnik oz. lastnik objekta tisti, ki mora odločiti,
če in kdaj je potrebno izvesti dovolj učinkovit sistem požarne zaščite.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se nahaja Ljubljana na
potresno potencialno nevarnem področju in da so oscilacije prefabriciranih
gredi drugačne, kot so oscilacije v stropu iz klasičnega litega betona. Zato je
potrebno v kakršnikoli rešitvi pasivne požarne zaščite upoštevati to dejstvo,
kot tudi dejavnike dilatacije, za vsako gred posebej.
• Alternativne rešitve obnove požarne zaščite v tunelu Šentvid
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X = Da; ‐ = Ne; ? = samo, če se želi povečati trajnost
Razlaga:
Stolpec 2: možni varianti sta hidro demolicija ali / in mehanska pritrditev z
mrežo i sidri
Stolpec 3: možno izvesti z injeciranjem redkega betona ali drenažo
Stolpec 4: z brizganim betonom, antikorozijsko oblogo

Stolpec 7: nov sistem je potrebno testirati v specifičnih pogojih tunela
Šentvid
Izborom alternativne rešitve za prihodnjo izvedbo protipožarne zaščite v
galeriji je odvisen od analize nevarnosti. V tabeli so prikazane najverjetnejše
opcije za izvedbo protipožarne zaščite. Opcija 4 je tako imenovana ničelna
opcija, ki pride v poštev le, če se v analizi nevarnosti izkaže, da obnovitev
nosilnih elementov v konstrukciji galerije ekonomsko ne bi bila upravičena.
Če pa se v analizi nevarnosti izkaže, da bi moral biti ta del tunela
konstrukcijsko intakten še vrsto let, se svetuje izvedba ene od kombiniranih
opcij za izvedbo konstrukcijske in protipožarne zaščite, ki so prikazane v
tabeli pod opcijami 1, 2 in 3.
Aktivna požarna zaščita
Poleg navedenih ukrepov pasivne protipožarne zaščite je potrebno v
sistemu požarne varnosti v tunelu Šentvid premisliti tudi sredstva aktivne
zaščite. Sredstva aktivne zaščite so pomembna predvsem zato, ker so poleg
zašite konstrukcijskih elementov namenjena zaščiti uporabnikov. Tako, kot
so izvedena zdaj, so namenjena predvsem omejevanju širjenja požara,
omejevanju sproščanja vročine in lajšanju pristopa gasilcem. Bistvena
vrednost možnega izboljšanja sistema aktivne zaščite bi bila v tem, da bi se
ob povečani varnosti za udeležence v primeru ekstremnejših situacij ob
nesreči, bistveno omejilo delovanje požara na strukturo tunela.
V ta namen bi se lahko vgradile instalacije sistemov za nizko ali visokotlačno
vodno meglo. Ti delujejo z ali brez kemičnih dodatkov. Učinkovito lokalno
delovanje teh sistemov je možno le ob dovolj zmogljivih cevnih in črpalnih
sistemih. Vanje pa morajo biti vključeni tudi ustrezno postavljeni, visoko
zanesljivi senzorski sistemi s hitrimi odzivnimi časi.
Odločitev o vgraditvi takšne instalacije je odvisna od analize nevarnosti v
posebnih pogojih tunela Šentvid. Med drugim je potrebno v analizi
nevarnosti upoštevati interakcijo med ukrepi aktivne protipožarne zaščite in
drugo opremo v tunelu, posebej tunelsko ventilacijo. Zelo pozorno je
potrebno preveriti postopke operativnega delovanja v primeru nesreče s
požarom: kaj počne upravnik tunela (operater) v različnih nujnih scenarijih,
na kakšen način ga je potrebno usposobiti in kako lahko še posebno on
vpliva na rezultate ‐ uspešnost in ekonomičnost ukrepanja v posamezni
kritični situaciji.

Ni dvoma o tem, da bi bilo mogoče le z dobrim vnaprejšnjim načrtovanjem
integrirane aktivne in pasivne protipožarne zaščite ter prezračevanja doseči
sinergijske učinke na varnost uporabnikov tunela, konstrukcijsko varnost in
na ekonomske vidike gradnje in vzdrževanja tunelov.

Prezračevanje tunela
Promet v ceveh približno 1.5 km dolgega tunela Šentvid poteka v eni smeri.
V ceveh je vgrajen sistem vzdolžnega prezračevanja. V vzhodni cevi je 7, v
zahodni cevi pa 6 parov turbinskih (jet) ventilatorjev. Po neuradnih podatkih
je premer impelerjev 710 mm, poriv mirujočega zraka pa 620N. Ventilatorje
poganjajo 15 kW motorji.
Za tunel takšne vrste je lahko vzdolžni sistem prezračevanja primeren ob
zagotovilu, da je zgoščen promet zelo redek, kar pomeni, da ga je v letu dni
manj kot 50 ur. Če pa je zgoščen primer pogostejši, bi bilo potrebno vgraditi
sistem za odvajanje dima.
Glede na pomanjkanje podrobnih informacij o geometriji (posebej o
vertikalnih poravnavah), sestavi prometa, meteoroloških podatkih in o
turbinskih ventilatorjih, v tem trenutku ni možno podati ustrezne ocene
dimenzioniranosti sistema prezračevanja. Po grobi oceni je vgrajena
zmogljivost prezračevalnega sistema za trenutno konfiguracijo tunela
ustrezna. Vendar pa kaže, da večjih rezervnih zmogljivosti ni.
V bližnji prihodnosti je predvidena izvedba izhodne rampe v vzhodi cevi in
vhodne rampe v zahodni cevi, približno v sredini tunela. Pričakovati je, da
bodo v prihodnji konfiguraciji vgrajene dodatne prezračevalne zmogljivosti v
rampah. V vsakem primeru bo potrebno na licu mesta simulirati in testirati
scenarije prezračevanja v primeru nevarnosti.
V primerjavi z drugimi tuneli so v približno 260 m dolgem severnem predelu
tunela Šentvid, zaradi prečnih gredi v predelu galerij in med njimi, na stropu
prisotne zelo visoke aerodinamične izgube.
Pri načrtovanju končnih vrednosti potrebnih prezračevalnih zmogljivosti se
ne sme uporabljati meritev pretočnosti v praznem tunelu. V primeru požara
v tunelu Šentvid bi povzročila stoječa vozila več kot dvakratno vrednost
upiranja zračnemu pretoku, kot je to v primeru praznega tunela. Še več,

prezračevanje bi moralo premagati efekt kopice, posebej v predelu požara,
kot tudi sile zračnih tokov zunanjih vetrov.
Turbinski ventilatorji v prevrtanem delu tunela so nameščeni direktno na
oblogo obokov. Videti je, da je na voljo dovolj prostora, da bi se jih pritrdilo
bolj stran od stropa. Če bi se to izvedlo, bi se doseglo 20 % zmanjšanje izgub
zaradi upora. Prestavitev ventilatorjev bolj stran od stropa bi povečalo
zmogljivost prezračevanja za pribl. 10%. Če bi se na ventilatorje pritrdilo
usmerjevalne krilca (engl. guide vanes), bi to povečalo zmogljivost
prezračevanja za naslednjih 10%.

Teme, ki jih skupina ni uspela obdelati
Obstaja še nekaj vprašanj, ki bi jih bilo potrebno proučiti bolj podrobno:
• Ali bi bilo potrebno z vidika požarne varnosti uvesti dodatne omejitve v
prometu? Ali so omejitev hitrosti na 80 km in prepoved prehitevanja za
tovornjake dovolj?
• Ali so upravniki tunela in druge vključene osebe za primer požara v
tunelu dovolj dobro usposobljene in ali tudi zares obvladajo izvedbo
aktivnosti po načrtu za nevarnost v primeru požara v tunelu?

Tekst so parafirali vsi člani ekspertne skupine
Zgoša, 30.8.2008

