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Požarna varnost sončnih elektrarn

Vsebina predavanja:
o Ali moduli gorijo?
o Dokumentacija in sončne elektrarne
o Kaj se sme ali ne sme?
o Primer dobre prakse



Ali PV moduli gorijo?
Požarna lastnost PV modula:

Primer testiranja požarnih lastnosti (IEC 61730-2):

Primer testiranja na ogenj:
A

B

C



PV moduli

Požarna lastnost PV modula:
Alternativni primer testiranja SIST ENV 1187:



PV moduli

Vir vžiga pri sončnih elektrarnah je vedno
električni oblok, ki nastane kot
posledica okvare na enosmerni
napetosti.

Primer obloka pri
200 V DC:
SE imajo napetost
800 – 1000V



PV moduli

Posledica obloka:



PV moduli

Posledica obloka:



PV moduli

Posledica obloka:



Požarno tveganje sončne elektrarne?
V primerih:

- slabega projektiranja;
- neprimerne izbire gradnikov;
- nepravilne izvedbe;
- nepoučenosti uporabnikov ali lastnikov;
- slabega vzdrževanja:

je požarno tveganje lahko VELIKO.



Dokumentacija sončne
elektrarne in požarna varnost?

Dokumentacija sončne elektrarne z vidika požarne varnosti:
a. presoja požarne varnosti (do 1 MW);
b. študija požarne varnosti (če je PGD);
c. izkaz požarne varnosti za SE (dobra praksa);
d. požarni načrt za sončno elektrarno (obvezno);
e. navodila za obratovanje in
f. navodila za vzdrževanje.

Vrtec Preddvor



Kaj mora sončna elektrarna
imeti?

Stavbe je potrebno označiti:
Primer oznake za označitev stavbe,
ki ne sme biti manjša od A6:



Označitev prostora in kanalov
Primer označitve prostora z razsmerniki v

stavbi:



Označitev prostorov in kanalov
Primer označitve kabla v stavbi:



KAJ SE NE SME?
Primeri napačnega nameščanja:



Kako se odraža požarno tveganje?
Kako prepoznamo požarno tveganje?:
V primeru slabega projektiranja:

- neupoštevanje obstoječega koncepta;
- neustrezni odmiki;
- neustrezni razmiki;
- neustrezno izbrani gradniki;
- predvidi se gradnike na poti evakuacije.



KAJ SE SME?
Primeri pravilnega nameščanja:



KAJ SE NE SME?
Primeri nepravilnega izbora kablov:



Kako se odraža požarno tveganje?
Kako prepoznamo požarno tveganje?:
V primeru neprimerne izbire gradnikov:

- obloki na enosmerni strani, ki so
posledica dotrajanega materiala;
- vžig modulov, ker ne ustrezajo okolju
(amoniak);
- prenos požara na sosednjo stavbo
zaradi letečega ognja (fleksibilni sistemi)



KAJ SE NE SME?
Primer nepravilnega polaganja kablov:



KAJ SE NE SME?
Primeri nepravilnega polaganja kablov:



KAJ SE NE SME?
Primeri nepravilnega polaganja kablov:



KAJ SE NE SME?
Primeri nepravilnega polaganja kablov – odmik od

strelovoda:



KAJ SE NE SME?
Primeri nepravilne izvedbe napeljave kablov:



KAJ SE NE SME?
Primeri nepravilnega nameščanja modulov:



Kako se odraža požarno tveganje?
Kako prepoznamo požarno tveganje?:
V primeru nepravilne izvedbe se pojavijo

obloki na enosmerni strani, ki so
posledice:
- poškodbe izolacije – ostri robovi;
- neupoštevanja upogibnega radija kabla;
- namestitve gradnikov na poti evakuacije;
- namestitve gradnikov na gorljive
konstrukcije



Primerni načini vzdrževanje SE:
- preventivni pregledi vseh delov SE;

Vzdrževanje sončne elektrarne

Tabela o
pregledova
nju sončnih
elektrarn
povzeta po
smernici
SZPV 512



Primer dobre prakse
Optimizatorji moči:

OŠ
Šmartno



Primer dobre prakse
Mikro razsmerniki:



Primer dobre prakse

Slovenski patent – kratkostičenje
Vsak niz se kratkostiči in omogoči, da pade
napetost, kar omogoča varno intervencijo



Kako se odraža požarno tveganje?
Kako prepoznamo požarno tveganje?:
V primeru nepoučenosti uporabnikov ali

lastnikov, ki potem v primeru, ko je
potrebno njihovo ukrepanje ne reagirajo
pravilno.

V primeru slabega vzdrževanja lahko pride
do pregrevanja ali poškodb, do katerih
drugače ne bi prišlo in za posledico
imamo požar.



Kje lahko dobite SZPV 512 © ?
Tiskano obliko

smernice SZPV 512 © s prilogami je mogoče
naročiti pri

SZPV, Dunajska c. 369, 1231 Ljubljana Črnuče
oziroma

info@szpv.si



Vprašanja?

Hvala za pozornost!


