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Zabezpečenie požiarnej ochrany Atomových elektrární

Jaslovské Bohunice

1. tívpd

Zabezpečenie požiarnej ochraiiy v Atomových elektrárnách

z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti musí byť

na vysokej úrovni. Požiare v atómových elektrárnách nielenLe

i-flôžu spôsobiť veľké národohospodárske škody, dlhodobú odstáv-

ku celej elektrárne, ale vytvárajú aj možnosť pre vznik jad-

rových havárií.

Problematika požiarnej ochrany v klasickej elektrárni

je odlirná od problematiky požiarnej ochrany v ató/nove^

elektrárni. V klasickej elektrárni je väčšia pravdepodobnosť

vzniku požiaru (vznietenie uhoľného prachu, samovznietenie

skládky uhlia, vyššie teploty ostrej pary), ale lokalizácia

a likvidácia už vzniknutého požiaru je v atómovej elektrárni

podstatne zložitejšia a náročnej čia.

Vo svojoia referáte by som chcel v krátkosti oboznámiť

s tým, ako sa požiarna ochrana LBO zabezpečuje v súčasnosti,

ako ju riešil projekt, poukázať na najnebezpečnejšie miesta

z hľadiska požiarnej ochrany a tiež navrhnúť niektoré opatre-

nia, ktoré by zvýšili ̂ požiarnu bezpečnosť atómových elektrární.

2 • .Organizácia^ požiarnej ochrany v liBO

To'zlarna ochrana v ESO je zabezpečovaná podľa platných

právnych predpisov a ČSl-f. líie sú ešte vypracované celoštátne

platné predpisy a normy, ktoré by riešili problenatiku požiar-

nej ochrany atómových elektrární, preto pri dodržiavaní niekto-

rých noriem vznikajú vážne problémy so zabezpečením dostatoč-

ne účinnej požiarnej ochrany.

Organizáciu a riadenie t osiarnej ochrany v EBO zabezpe-
čuje odbor pre ochranu podniku. Do neho je začlenený samostat-
ný referát požiarneho technika, ktorý zabezpečuje prevažne
preventívnu Časť a tiež je tu začlenený závodný požiarny útvar,

"16

ktorého Mavnä činnosť' zameraná na renresívnu časť.
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Ďalšie orgány významne sa podieľajúce na zabezpečovaní

požiarnej ochrany sú poSiarno-technická komisia - poradný

orgán riaditeľa vo veciach požiarnej ochrany a požiarne hliad-

ky, ktoré sú zriaďované na požiarno - nebezpečných pracovis-

kách. Vedenie predpísanej požiarnej dokumentácie, školenia

pracovníkov p požiarnej ochrane a celková úroveň požiarnej

ochrany v EBO je pravidelne kontrolovaná pracovníkmi z nadria-

dených orgánov liíPE a QL SLP a pracovníkmi štátneho odborného

požiarneho dozoru ľiSPO IN SSR, AIPO a OIPO.

3• jProjektové^rieseni^ požiarnej ochrany v „ISBÔ

Projektové riešenie požiarnej ochrany JE V-l a JE V-2

je v podstate zhodné a má niekoľko závažných nedostatkov,

i keď bolo na základe výnimiek z CSU kladne schválené na Kraj-

skej inšpekcii požiarnej ochrany, nedostatky projektovej do-

kumentácie z hľadiska požiarnej ochrany sa prejavili počas

prevádzky JD V-l a výstavby JE V-2. Základným nedostatkom

je nedostatočne delenie objektov do požiarnych úsekov podľa

ČSIí 73 08 02, čo bolo spôsobené tým, že projektová dokumentá-

cia rozhodujúcich výrobných objektov JE V-l s. JE V-2 bola spra-

covaná v ZSSR (Lotep Leningrad) podľa sovietskych noriem

a predpisov.

Nedostatkom v projektovej.dokumentácii je tiež to, že pro-

jekt požiarnej ochrany nebol riešený ako komplexný, ale po

jednotlivých častiach postupne pre elektrárne A-l, JE V-l

a JĽ V-2.

Z toho dôvodu je aj umiestnenie ZPlJ LEG momentálne nevyho-

vujúce, pretože s? nachádza medzi areálmi A-l a JĽ V-l a do-

jazd požiarnej jednotky do areálu JE V-2 je predĺžený na

6 - 8 minút, čo podstatne predlžuje čas volného í'írenia prí-

padne vzniknutého požiaru. Z toho dôvodu sa v súčasnosti pra-

cuje na zariadení detašovaného pracoviska ZPIJ K80 na J I- V-2

v priestoroch administratívnej budovy pre prvú výjazdovú sku-

pinu, čím by sa podstatne skrátil čaB volného .'šírenia požiaru.

Záro' eň by boli pokryté aj výjazdy k hláškám- elektrickej

požiarnej signalizácie (EPS), kterých je hlevne zo začiatku
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prevádzkovania bloku značné množstvo (2-3 denne).

Poziarno nebezpečné miesta sú zabezpečované podľa pro-

jektu EPS na JE V-l asi 1000 hlásičmi a na JĽ V-2 3000 iilá-

sičmi po spustení II. bloku JE V-2.

Podľa projektu JĽ V-2 mali byť ústredne ĽPS rozmiestne-

né na 6-tich miestach areálu jadrovej elektrárne, čo bolo

a hľadiska rýchleho vyhodnotenia a zásahu nevyhovujúce. Po pri-

pomienkach projektu EPS boli všetky ústredne umiestnené na je<í-

nOi-n mieste v administratívnej budove JE' V-2, kde je zriaďova-

né detešované pracovisko ZHÍ. Zatiaľ je v prevádzke spojovacia

služba detašovaného pracqviska, kde sa vyhodnocujú hláäky ]£?S

a výjazdy sú uskutočňované z objektu ZPÚ v priestoroch JE V-l.

Doterajšie skúsenosti z prevádzkovania EPS sú pozitívne a rPS

v EBO sa stala neodmysliteľnou súčasťou požiarnej ochrany, kto-

rá zabezpečuje včasné spozorovanie požiaru, čím zabezpečuje JG-

ho včasnú likvidáciu (viď požiar stojana počítača RPP-16 v ro-

ku 1981 na I. bloku JĽ V-l).

Portľa projektu sú tiež zabezpečované nebezpečné miesta

z hľadiska požiarnej ochrany stabilnými hasiacimi zrriadenia-

ííii (SíIZ). íía JE V-l ide hlavne o SIIZ na vodmi hmlu na vonkaj-

ších olejových transformátoroch. Iía JE V-2 bolo SKZ na stred-

nú penu v káblových priestoroch nahradené stabilnýu kropia-

cim zariadením (čiže káblové priestory nie sú zabezpečované

SHZ) a na vonkajších transformátoroch je op'áť inštalované

SKZ na vodnú hmlu.

V projekte chýba nákres rozmiestnenia hasiacich prístro-

jov, sú dané len celkové počty na jednotlivé podlažia objek-

tov. Zabezpeče-ie požiarnou vodou je vyhovujúce.

4» Najnebezpečnejšie miesta z hľadiska^ jp_oXiar ne j ochrany

4.1. Káblové priestory

Káblové priestory sú z hľadiska požiarnej ochrany najne-

bezpečnejším priestorom atómových elektrární. Je to spôsobené

vysokým výpočtovým požiarnym zaťažením (podľa projektanta až

69»5O kg/m ), čo je spôsobené týmtíže takmer všetky hmoty použi-



vane pre kábelové izolácie sú horľavé. Haj čaši; ej ši e

liiatexiáloni na izoláciu je PVC, na ktorého zapálenie je potreb-

ná vysoká teplota (k tepelnému rozkladu PVC dochádza pri 200

stupňov C) a dlhrjia doba jej účinku. Ak však k požiaru dôjde,

FVC horí pri vysokých teplotách so značným vývinom dymu,

v ktorom eú najnebezpečnejšími komponentami kysličník uholna-

tý a chlorovodík, ktorý so vzdušnou vlhkosťou vytvára kyseli-

nu chlorovodíkovú so silnými korozívnymi účinkami na technolo-

gické zariadenia aj stavebnú konštrukciu. Takto spôsobené šico-

dy i asto mnohokrát prevyšujú škody spôsobené požiarom.

Káblové priestory ústia do blokovej dozorne a predpokladá

sa, že pri požiari v káblových priestoroch by splodiny horenia

mohli preniknúť až na blokovú dozornu a znemožniť personálu

blokovej dozorne ďalšiu prácu. Iía odstránenie tohto nedostat-

ku sú prijaté opatrenia bližšie uvedené v nasledujúcej kapitole.

najvážnejším problémoví by bolo samotne uhasenie vzniknuté-

ho požiaru káblových priestorov. Káblové priestory J V; V-l sú

chránené SZII na strednú penu. V ČSSR je to jediné zariadenie

podobného typu a bolo odskúšané zc prítomnosti pracovníkov IíSPO

:N SSR tak, že penotvorný agregát bol vyvedený z káblového pries-

toru na volné priestranstvo, "irúčky dopadli pozitívne, ale je

otázne, či k rovnakému napeneniu penotvorného roztoku by došlo

vtedy, ked by penotvorns prúdnica bola umiestnená v zadymenom

a ohriatom priestore. Iía túto otázku ešte ďalšie problémy (napr.

horenie izolácie káblov bez prístupu vzduchu) by ̂ ,iali dať odpo-

veď experimenty, ktoré v súčasnej dobe prevádzajú pracovníci

VUPEKu v spolupráci s pracovníkmi ĽBO a HSPO MV SSR. Ak by sa

dokázala pravdivosť teórie, že izolácia z PVC horí aj bez prí-

stupu vzduchu, musela by sa zmeniť aj koncepcia požiarnej ochra-

ny v káblových priestoroch a hlavnými úlohami by bolo odsávať

splodiny horenia a ochladzovať káblový priestor zachvátený po-

žiarom. Aj z tohto pohľadu sa potom javí stabilné kropiace za-

riadenie na vodnú hmlu inštalované na JE V-2 výhodnej šíia ako

SHZ na strednú penu. V pôvodnom projekte požiarnej ochrany JE

V-2 bola ochrana káblových priestorov riešená S1I2 na strednú

penu, ktorým sú chránené káblové priestory JE- V-l. ľo zmene icon-
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copcie SH2 a penových na vodnú hmlu doporučili sovietski spe-

cialisti, aby káblové priestory JK V-? boli chránené zaria-

dením na vodnú hmlu. Toto zariadenie v ZSSR slúži ako SHZ. Pód-

ia vyjadrenia pracovníkov Karosy Vysoké Mýto nespíiia toto za-

riadenie funkciu SBZ podlá vyhlášky LY č. 70/60 Zb.. loto za-

riadenie plní funkciu kropiaceho zariadenia slúžiaceho ne

ochladenie priestoru a stavebných konštrukcií v prípade požia-

ru. Z toho vyplýva, že káblové priestory JE V-2 nie sú zabez-

pečené stabilným hasiaci*i zariadením (v súlade s Č Síl 38 21 56,

ktorá SHZ doporučuje ale nenariaáuje), ale kropiacim zariade-

ním, ktoré však vzniknutý požiar môže uhasiť. Priamy zásah po-

žiarnikov je znemožnený pre velký vývin dymu a tiež nemožnosť

hasenia elektrických zariadení pod napätím podlá ČSíí 34 30 85

vodivým hasiacim médiom a nemožnosť vypnutia dôležitých káblov

v káblových priestoroch. Preto je dôležité zvýšenou požiarnou

prevenciou zamedziť možnému vzniku požiaru a jeho rozšírenie.

Z tohto pohľadu sú káblové priestory JE V-l a I. bloku JE V-2

zabezpečené na dobrej úrovni v súlade s ÔSH 38 21 56 (káblové

kanály) a ČSN 73 08 02 (požiarna bezpečnosť stavieb).

Nebezpečie požiaru v káblových priestoroch je zvlášť vy-

soké v období výstavby, spúšťania a opráv, spôsobené vykonáva-

ním opravárenských a údržbárskych prác. Pre zabránenie vzniku

požiaru v káblových priestoroch je nutné kvalitné vykonávanie

a dôsledná kontrola elektroúdržbárskych prác ako sú nastave-

nie, správne zapojenie a íunkciesc.i opnosť ochrán, dôkladné vy-

konanie prác na káblových prípojkách a koncovkách v rozvádza-

čoch a na spotrebičoch. VY:etky práce spojené so zváraním alebo

použitím otvoreného ohňa v ká lových priestoroch inusic. vykoná-

vať na písomné povolenie na vykonanie zváračských prác na požiar-

no nebezpečných pracoviskách. Tu musí byť presne vyaedzený

druh práce, doba trvania, povolenie zodpovedných pracovníkov

a konkrétne určené protipožiarne opatrenia. Ide hlavne o pri-

krytie káblov ne!jorlavýi".i materiálom (azbestová plachta) a za-

bezpečenie následného dozoru po skončení zváračských prác mi-

nimálne po dobu 8 hodín.

Dôležitá je tiež dôsledná údržba a revízie UPS, proti-



požiarnych zariedení a hasiacich prístrojov. Dôležité je tiež

dodržiavanie čistoty káblových priestorov, pretože horľavý od-

pad by mohol byť sekundárnym zdrojom požiaru káblových pries-

torov. Pre zamedzenie rozšírenia vyniknutého požiaru je dôleži-

té neustále kontrolovať utesnenie požiarnych prepážok, pri kla-

dení nového kábla okamžite dotesniť prerušené káblové prepážky

a dbať ne uzatváranie všetkých dverí v káblových priestoroch^

lebo sú projektované ako požiarne dvere a v prípade neuzr.vre-

tia narušujú celistvosť požiarne deliacej konštrukcie.

Pri dodržaní vl-íetkýcb týchto opatrení je- predpoklad, že

požiar v káblových priestoroch iľBO nevznikne a prípadne vznik-

nutý požiar bude včas spozorovaný a zlikvidovaný.

4.2. Rozvodna a vonkajšie transformátory

Hlavným požiarnym nebezpečenstvom v rozvodniach je mož-

nosť vzniku skratu s následným požiarom a prítomnosť oleja

v elektrických prístrojoch. Kozvodne sú chránené ručnými a po-

jadnými hasiacimi prístrojmi snehovými s náplňou kysličníka

uhličitého. Pri vzniku väčšieho požiaru vsniká opč'ť problém

s nemožnosťou hasenia vodivými hasiacim médiom, nakoľko okamži-

té vypnutie niekoľkých funkčne dôležitých zariadení nie je mož-

né z hľadiska bezpečného odstavenia a dochladenia reaktora.

Ha vonkajších transformátoroch je nebezpečenstvom transr-

formátorový olej. Sú vykonané preventívne opatrenia na zamedze-

nie rozliatia a rozstreknutia oleje, jeho odvedenia mimo sta-

novišťa transformátora. Z represívnych opatrení je to použitie

stabilného hasiaceho zariadenia na vodnú hmlu. xíevýhodou tohto

zariadenia na JL: V-l je to, že sa musí spúšťať ručne z chrá-

neného /.íiesta pri stanovišti transforinátora. ]?a Jjľ Y-2 as. mô-

že spúšťať ručne zo strojovne z podlažia -5,5 m aleho diaľkovo

z velína. ITakolko nie je vzdialenosť nedzi transformátormi

väčšia ako 9 ia, sú medsi transformátormi postavené ,-.ieňzistený,

sliížiace na zamedzenie rozšírenia požiaru medzi jednotlivými

transformátormi.
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4 • 3. Pr.ifliár na. .č as ť

ITajväčšie nebezpečenstvo v primárnom okrulm z hľadiska
požiarnej ochrany je v tom, že prípadný požiar môže spôsobiť
rozptýlenie rádioaktívnych látok aj do neaktívnej časti pri-
márneho okruhu. Na JE V-l sú v kontrolovanom pásme len malé
operatívne skádky oleja v povolenom množstve uskladnené na
pracovisku. Vodík vznikajúci pri štiepnej reakcii je odstra-
ňovaný prefukováním dusíkom nádrží s rádioaktívnymi média-ai.
K toi-iu je nutná stopercentná priechodnosť trás vedenia tejto
plynnej zmesi, ktorá sa likviduje (čistí) na očistite technolo-
gických odplynení. ila JE V-2 je vodík spaľovaný v spaľovni, kde
pribudlo kyslíkové hospodárstvo» čiže .suší byť zamedzený styk
kyslíka s olejom alebo zaolejovanými textíliami. Ďalšie nebez-
pečenstvo je v olejovom systéme JICČ a doplňovacích čerpadiel.
Pri požiarnom zásahu v primárnom okruhu musí byť prítomný dozi-
•netrista a zasahujúci požiarnici po ukončení zásahu ponechajú
v kontrolovanom pásme použitú výstroj a výzbroj na premeranie
a prípadnú dekontamináciu. Najvhodnejšia hasiacim médioi.- v pri-
márnom okruhu je COg vzhľadom na neroašírenie kontaminácie
pri jeho použití.

•

4 • 4 • Sekundárna časť

V sekundárnej časti medzi požiarno nebezpečné pracoviská

patrí strojovňa, kde požiarne zaťaženie je spôsobaná olejom

nachádzajúcim aa v I-iOlí turbín a olejovom systéme hl, vných na-

pájacích čerpadiel. Je prijatý zlepšovací návrh na inštalova-

nie polostabilného hasiaceho zariadenia na IíOH a rozšírenie

stabilného hasiaceho nariadenia na strednú penu nad olejový

systém hlavných napájačich čerpadiel. V strojovni je tiež ne-

bespečenstvo úniku vodíka z chladenia generátora (medze výbuš-

nosti vodíka 4 '/o - 75 °/> objeraovych/í V priestore nad generátor-

mi sú umiestnené vodíkové čidla indikujúce prípadný únik vodí-

ka a po prekročení dolnej medze výbušnosti automaticky vypnú

žeriavovú dráhu.

Praktické skúsenosti z hasenia požiaru v strojovni sme
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nadobudli v roka 1981, keď došlo k vznieteniu izolácie VT tele-

sa nasiaknutej olejom. ?o vykonaní určitých konštrukčných úprav

na dosiahnutie organizovaného odvodu drobných únikov oleja

7, ložiskového stojana sa prípady vznietenia izolácie neopakovali.

Z ďalších objektov sekundárneho okruhu je požiarne nebez-

pečným objekt diezelgenerátorovej stanice a naftového hospodár-

stva. U DGS a jej palivového hospodárstva je nedostatkom, í.e s<

neuskutočnilo delenie medzi I. a II. blokom o je spoločná dopl-

ňovacia olejová nádrž pre I. a II. blok v každej strojovni DG.

Meclzi dôležité objekty z hľadiska požiarnej ochrany patrí cen-

trálna čerpacia stanica, kde sú umiestnene čerpadlá požiarnej

vody.

Ha JE V-2 je olejové hospodárstvo umiestnené v strojovni

na - 5>5 JU oddelené poäiarno deliacimi konfítrukcipmi oô ostat-

ných priestorov v strojovni, U a JL V-l tvorí olejové hospo-

dárstvo samostatný objekt protipožiarne zabezpečený ručnými

a pojazdnými hasiacimi prístrojmi.

4•5• Pomocné objekty

Z pomocných objektov sú požiarne nebezpečné pomocná kotol-

ňa s mazutovým hospodárstvom, sklady a dielne údržbys sklady

horľavých kvapalín a plyrov a prevádzkové a actainistratívne bu-

dovy. Požiarna ochrane je zabezpečovaná na týchto objektoch

ITS, ručnými e pojazdnými hasiacimi prístrojmi s SKZ na C0o

v priestoroch lakovne.

5« Op_a t r enia_jia_ zvýšenie požiarnej bezpečnosti v l'3O

Z predchádzajúcich kapitol je zrejme, že zabezpečenie po-

žiarno nebezpečných pracovísk na maximálne možnú mieru nebolo

vždy riešené projektora, a preto sme nútení zvyšovať požiarnu

bezpečnosť podľa skúseností našich a sovietskych špecialistov

počas prevádzky. Iía základe skúeností z požiaru v Arménskej

elektrárni bolo v KBO prijatých niekoľko opatrení na

po;iarnéj bezpečnosti káblových priestorov:
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- postupne sa vykonáva kontrola priezorov káblov vývodov z roz-

vádzačov systému S kV, úsekových rozvádzačov 0,4 kV ':ľfB z hľa-

diska tepelného namáhania pri skrate na konci kábla a kontro-

luje sa správno .ť nastavenia ochrany,

- bola vykonaná detailná prehliadke jestvujúceho protipožiarne-

ho utesnenia,

- bola prekontrolovaná kvalite penotvorného roztoku a stanove-

né ďalšie termíny jeho skúšok,

- bola uskutočnená analýza zabezpečenia dochladaovania reaktore

po vzniku požiaru v káblových priestoroch, vytipované najnut-

nejšie spotrebiče zúčastňujúce dochladkovania reaktora a za-

čali sa vypracovávať operatívne režimne karty pre najnebez-

pečnejšie úseky káblových priestorov.

Tieto úlohy boli vydané formou príkazu riaditeľa, časť

z nich je splnené a časť sa priebežne plní podľa určených ter-

mínov .

Ha základe doporučení sovietskych špecialistov z previerky

úrovne prevádzkovania JĽ V-l v ľ6B0 v júni tohto roku boli prija-

té úlohy, z ktorých by som spomenul aspoň tie najdôležitejšie:

- povinnosti slušbukonajúcich směnových pracovníkov a členov

Štábu včleniť do požiarnych poriadkov pracovísk

- požiadať HS PO ívíV S SF. o rieňenie problematiky uzemnenia po-

žiarnej techniky a vyrieoenie problému hasenia el. zariadení

pod napätím ,

- určiť káblové úseky, ktoré je potrebné dodatočne nastriekať proti-

požiarnym nástrekom (ľlamastik) obdobne ako je tomu na J i! V-2

- upresniť a zváííiť doporučenia tjíkajúce sa stabilných a polo-

stabilných hasiacich zariadení na olejové nádrže turbín, ha-

senie generátorov, ochlad so vanie horných konštrukcií c. stre-

chy strojovne

- zadať postup hasenia požiaru na vytipovaných najdôležitejšie'1,

požiarno nebezpečných miestach, kůs zostávajií káble pod nepi-

tím 6 kV výskumnému ústavu
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- zvážiť, prípadne vypracovať technické zadanie na odsá\'anie

dymu zo schodíšť č. 2 a 3 reaktorovne a z kruhových káblo-

vých koridorov.

Ďlšie účinné opatrenia sú prijímané na pravidelných za-

sadnutiach PTK o. najdôležitejšie problémy tiež prerokovávané

na vedení podniku v rámci štvrťročných správ o stave PO.

6. Záver

Záverom možno konštatovať, že zabezpečenie požiarnej

ochrany v EBO splna požiadavky platných právnych predpisov

z oblasti PO, ale chýbajú predpisy zahrňujúce problematiku po-

žiarnej ochrany v atómových elektrárnách. Zabezpečovanie PO

v EBO oproti ďalším stavaným atómových elektrárnám má tú nevý-

hodu, že je väčší zastavaný priestor a nesymetrické umiestnenie

ZPIÍ, čim potom stúpa nárok na počet členov ZPÚ a aj jeho vyba-

venie technickým prostriedkami (chýbajú ťažké ohňovzdorné oblo-

ky, rozbrusovačky, pneumatické nožnice), prostriedky potrebné

pri zdolávaní požiarov v objektoch typu KVB,

Pri výstavbe ďalších elektrární bude treba venovať zvýše-

nú pozornosť požiarnej prevencii na stavbe, veď za minulý rok

1983 bolo 16 výjazdov k požiarom na stavenisku JE V-2. Pinálni

dodávatelia musia mať svojich vlastných požiarnych technikov,

zabezpečujúcich požiarnu prevenciu na svojich pracoviskách,

pretože požiarny technik generálneho dodávateľa taký rozsah

prác nemôže zvládnuť.

Pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti v EBO je potrebné zís-

kať praktické skúsenosti z oblasti ?0 v AE v ZSSR a v iných

krajinách s jadrovými elektrárňami typu WER 440.

V súčasnej dobe je nutné naďalej zabezpečovať požiarnu

ochranu v KBO podľa platných prr.vnych noriem a zrealizovaním

uvedených opatrení zvýšiť požiarnu bezpečnosť v EBO na iii

..lálne možnú mieru.


