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Pohľad na SVD Gabčíkovo

Strojovňa hydrau-
liky na vtoku



Pohľad na plavebné komory SVD Gab číkovo z dozorne plavby

Tu vo vnútri je strojovňa 
hydrauliky na vtoku

+133,10 m n.m.



Čo nevidno na fotografiách

+128,25 m n.m.

Nechránená úniková cesta



Čo nevidno na fotografiách

Nechránená úniková cesta

+111,70 m n.m.

Strojovňa hydrauliky



Čo nevidno na fotografiách

Strojovňa hydrauliky

Hydraulický valec

Segment uzatvárania

Priemerná hladina
+130,00 m



Čo nevidno na fotografiách

Nechránená úniková cesta

Strojovňa hydraulikyMontážna šachta

4 m x 4 m = 16 m2



Fotografia strojovne



Úloha: vyrieši ť evakuáciu po NÚC

Technické dáta:
21

,6
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m

54,0 m

Akumulačný 
objem 
1433,4 m3

Točité schodisko: šírka ramena 0,7 m, dĺžka v osi NÚC 28,6 m 

Obslužná lávka



1. Základné riešenie pod ľa ČSN 73 0804

Pôvodné riešenie PBS pochádza z r. 2001

Vstupné údaje:

• Jediná NÚC po schodoch nahor

• 4. skupina prevádzok

• Dĺžka ÚC 54,0 + 28,6 = 82,6 m

• Rýchlos ť pohybu osôb vu: 20 m/min

• Počet osôb E.s: 10

• Jednotková kapacita úp Ku: 25 min -1

• Skuto čný po čet úp: 1

• Skuto čný čas evakuácie:

• Medzný čas evakuácie tu max : 2,5 min

NÚC nevyhovuje
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2. Riešenie NÚC po častiach pod ľa ČSN 73 0804

Vstupné údaje:

• Jediná NÚC

• 4. skupina prevádzok

• Počet osôb E.s: 10

• Skuto čný po čet úp: 1

• Kapacita úp Ku, min : 25 min -1

• Skuto čný čas evakuácie:

• Medzný čas evakuácie tu max : 2,5 min

NÚC nevyhovuje
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Časť NÚC
Dĺžka lu

[m]
Rýchlosť vu

[m/min]

Obslužná lávka – rovina 51,0 30

Schodisko nadol 2,8 25

Schodisko nahor 28,6 20



3. Riešenie NÚC osobitným postupom

založeným na porovnaní skuto čného (pravdepodobného) času evakuácie s časom 
vyplnenia celej akumula čnej vrstvy splodinami požiaru.

Pravdepodobný čas evakuácie bol ur čený pod ľa publikácie  „ Navrhování požární 
bezpečnosti výrobních objekt ů, Část III. Praha, 1988, Česká státní pojiš ťovna, Zabra ňujeme 
škodám, svazek 26“ s použitím rovnice

kde D je hustota prúdu (pomer plochy zabranej osobami k p loche ÚC),

E´ = 3 počet osôb na ÚC,

f = 0,113 m2/os plocha pripadajúca na 1 osobu

b šírka ÚC

l dĺžka ÚC

lb

fE
D
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Časť NÚC b [m] l [m] D

Obslužná lávka – rovina 0,6 51,0 0,0111

Schodisko nadol 0,5 2,8 0,1786

Točité schodisko nahor 0,7 25,6 0,0189

Priame schodisko nahor 0,5 3,0 0,2260



3. Riešenie NÚC osobitným postupom

Z hustoty prúdu D určíme rýchlos ť pohybu osob v u [m/min] v jednotlivých častiach ÚC z 
grafu (obr. 7.5 v publikácii) a z toho potom čiastkový  a celkový čas evakuácie tu sk :

Časť NÚC D vu [m/min] l [m] tu sk [min]

Obslužná lávka – rovina 0,0111 57 51,0 0,895

Schodisko nadol 0,1786 35 2,8 0,080

Točité schodisko nahor 0,0189 45 25,6 0,569

Priame schodisko nahor 0,2260 22 3,0 0,136

SPOLU: 1,680

vodorovné komunikácie
schody nadol
schody nahor

Celkový čas evakuácie
tu sk < tu max pod ľa ČSN 73
0804, my ho však porov-
náme s časom naplnenia
akumula čného objemu
strojovne splodinami ho-
renia.



3. Riešenie NÚC osobitným postupom

Akumula čná vrstva

Akumulačný 
objem 
1433,4 m3

Obslužná lávka

4,2 m



3. Riešenie NÚC osobitným postupom

Zjednodušujúce okrajové podmienky zoh ľadňujúce možnosti bežného projektového 
riešenia v r. 2001:

1. spaľovanie bude stechiometrické,

2. odhorievanie bude prebieha ť na celej ú činnej ploche 40 m 2* súčasne a rovnomerne,

3. spaľovanie bude dokonalé, t.j. nevznikne žiaden oxid uh oľnatý, sadze a ďalšie 
uhľovodíky,

4. voda skondenzuje a nebude sa podie ľať na vytváraní objemu splodín horenia,

5. splodiny horenia sa nebudú mieša ť so vzduchom - vzduch bude vytlá čaný otvormi 
(schodiskom a montážnym otvorom) do vo ľného priestoru,

6. plynné splodiny horenia (oxid uhli čitý) budú ma ť v celom objeme konštantnú teplotu Tg
(pravdepodobná teplota plynov - pozri výpo čet požiarneho rizika),

7. prevod objemu V0 oxidu uhli čitého pri teplote T0 na objem V pri teplote Tg sa vypo číta 
pod ľa stavovej rovnice ideálneho plynu pre izobarický d ej.

* Účinná plocha požiaru bola vypo čítaná nasledovne:

• Poruší sa celistvos ť iba jedného hydraulického agregátu,

• objem hydraulického oleja v jednom agregáte je 800 l = 0,8 m3,

• výška vrstvy odhorievania bude 20 mm = 0,02 m.



3. Riešenie NÚC osobitným postupom

Stechiometrické pomery:

Minerálne oleje vyrobené z ropy sú zmesou aromatických uh ľovodíkov, kde na každom
benzénovom jadre sú naviazané najviac tri postranné acykli cké re ťazce s rôznym stup ňom
rozvetvenia. Z h ľadiska vzniku splodín sú stabiliza čné a iné prísady nevýznamnými
zložkami olejov.

Chemický vzorec molekuly oleja je nasledujúci:

R

R R

Rmax = C20 H41

Sumárny vzorec molekuly:

C66 H126

Rovnica dokonalého spálenia jednej molekuly:     C 66 H126 + 95 O2 → 66 CO2 + 63 H2O

Stechiometrická bilancia [kg/mol]:                 ( 66.12+126.1) + 95.16 → 66.44  +  63.18

918    + 3120  =    2904   +   1134

1      +  3,4    =   3,163   +  1,235



3. Riešenie NÚC osobitným postupom

Pravdepodobná teplota plynov Tg [°C] pre celý priestor bola ur čená pod ľa diagramu v ČSN 
73 0804, resp. použitím rovníc z publikácie „ Navrhování požární bezpe čnosti výrobních 
objekt ů, Praha, 1987, Česká státní pojiš ťovna, Zabra ňujeme škodám, svazek 17“ pre 4 
varianty zapo čítania parametra odvetrania:

Poklop nad 
mont. šachtou

F0 [m1/2] F1 [m1/2] Tg [°C] θg [K]

Uzatvorený
0,0050 X 547 820

X 0,0126 442 715

Otvorený
0,0784 X 865 1138

X 0,1400 803 1076

Rýchlos ť odhorievania oleja je pod ľa ČSN 73 0804 m = 0,6 kg/m 2.min = 24 kg/min.

Tomu zodpovedá vytvorené množstvo 76 kg/min CO 2.

Pre hustotu CO 2 1,95 kg/m 3 pri 0°C to reprezentuje objem 39 m 3/min.

Prepočet tohto objemu  na objem pri teplote Tg pod ľa stavovej rovnice:

Čas zaplnenia akumula čnej zóny: tu max = Vaku : V = 1433,4 : V

tu sk < tu max

V [m3/min] tu max [min]

117 12,25

102 14,05

163 8,80

154 9,30
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4. Riešenie NÚC s využitím Prílohy H ČSN 73 0802 Z1

Čas: tv = 300 s

parameter vyjadrujúci dynamiku rozvoja požiaru: kv = 230 (4. skupina výrob)

podiel kc = Q1/Qc = 0,8

Teplo odvedené prúdením plynov: Q1 = (tv/kv)2. kc.103 = 1361 kW

Vzdialenos ť spodnej časti dymovej vrstvy od podlahy: Y = hv – hk = 4,2 m

Kritické množstvo tepla: 

Q1 max = 900 . Y5/2 = 35536 kW    =>    0,2 Q1 max = 6507 kW    =>    Q1 < 0,2 Q1 max

Množstvo splodín horenia privádzaných do akumula čnej vrstvy:

Mf´ = 0,071 Q1
1/3 (Y5/3 + 0,026 Q1

2/3) = 11,1224 kg/s

Teplota a hustota plynov v akumula čnej vrstve ( cp = 1 kJ/kg.K; T0 = 20°C):

Tg = Q1 / (Mf´ . cp) + T0 = 142,4°C

ρg = 353/(Tg + 273) = 0,85 kg/m 3

Rýchlos ť tvorby dymu:                             Čas zaplnenia akumula čnej vrstvy dymom:

Vv = Mf´ / ρg = 13,085 m3/s                    tu max = V / Vv = 1433,4 : 13,085 = 110 s = 1,83 min

tu sk = 1,68 min < tu max = 1,83 min   =>   ÚC vyhovuje



Ďakujem za pozornos ť


