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Protipožarna zaščita v kritičnih okoljih arhivov in knjižnic  

Izvleček: 
Arhivi in knjižnice vsebujejo dragocene in pogosto edinstvene ter nenadomestljive dokumente, ki jih je 
treba trajno ohraniti, da jih bodo lahko uporabljale tudi prihodnje generacije. Požar predstavlja eno 
od prevladujočih groženj arhivov in knjižnic. Celostne protipožarne rešitve, prilagojene posameznim 
stopnjam tveganja, predpisom in položaju strank, so ključnega pomena za zaščito nenadomestljivih 
dokumentov.  
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Abstract:  
Fire Protection Solutions for Archives and Libraries 

Archives and libraries contain valuable and often unique and irreplaceable documents which need to be 
preserved permanently for use by future generations. Fire is one of the most prevalent threats to 
archives and libraries. Integrated fire safety solutions, tailored to individual risk levels, regulations 
and customer circumstances are of vital importance for the protection of the irreplaceable documents. 

Key words: 
archives, Libraries, fire, firefighting, protection of archives, fire protection, electric mobile 

shelving systems, external functions 

UVOD 

Požari v arhivih in knjižnicah imajo uničujoč vpliv na dokumente, ne le zaradi 
škode, ki jo povzroči ogenj sam, ampak tudi zaradi stranskih učinkov: dim, plini, 
voda in vročina. Dimni plini pustijo mastno, oljnato prevleko na dragocenih 
predmetih, ki jo je zelo težko odstraniti. Voda, s katero se gasi požar, je največkrat 
še bolj uničujoča. V požaru v knjižnici v Nemčiji (Duchess Anna Amalia Library in 
Weimar) leta 2004 je ogenj povzročil tretjino celotne ocenjene škode, dve tretjini 
škode pa je povzročila voda. Imetje, ki ga poškodujejo poplave, se pogosto lahko 
osuši in obnovi. Poškodbe stavb, ki nastanejo zaradi potresa, je možno popraviti. Za 
ukradeno imetje vedno obstaja možnost, da se bo nekako našlo in vrnilo lastniku. 
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Škoda, ki nastane zaradi požara, pa je običajno trajna in nepopravljiva. Ogenj ne 
razlikuje med materiali in se lahko hitro širi iz prostora v prostor. 

 

1 Eksterne funkcije električnih premičnih sistemov 

Dokler smo uporabljali na mobilne telefone s tipkovnicami in tipkami, je bilo 
vse lepo in udobno. Telefon smo uporabljali zgolj za klicanje in zgolj tisti najbolj 
zagreti ali mladi po srcu še za tipkanje kratkih sporočil (sms). No, potem pa nam je 
razvoj tehnologije prinesel, za mnoge hitro, za večino prehitro, tako imenovane 
pametne telefone. In kar naenkrat se je vse skupaj začelo ne linearno, temveč 
eksponentno zapletati. Telefon se je v hipu spremenil v mini računalnik, za katerega 
obstaja na tisoče programov, opravlja funkcije, ki mu jih še pred desetletjem ne bi 
pripisali. Kar naenkrat lahko na njem beremo še pošto, pregledujemo internet in z 
njim krmilimo druge naprave. In če se kdo sprašuje, ali je v tem razvoju pot nazaj, je 
odgovor: ne, ni poti nazaj. Kar naj poskusi iti nazaj, ne bo mogel, ker sedaj skorajda 
ni več mogoče kupiti prenosnega telefona s tipkovnico, saj so skoraj vsi, ki so v 
prodaji, zgolj še z zaslonom na dotik. No, natanko to se je pripetilo z arhivskimi 
sistemi na električni pogon, ki imajo tudi elektronsko krmiljenje. Razvoj je pripeljal 
arhivske sisteme od ročnega pogona preko električnega pogona do elektronsko 
krmiljenih, ki imajo na desetine funkcij. 

In nekatere od teh funkcij so zelo uporabne. Tako kot nam pametni telefon v 
hipu pove, kje se nahajamo na osnovi GPS-signala in karte, se lahko arhivski sistem v 
hipu premakne v položaj za gašenje na osnovi signala za požar.  

 

 

Slika1: Premični sistem nove generacije 
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1.1 Kaj je krmiljenje električnih arhivskih sistemov  

Vsak sistem, ki deluje po vnaprej začrtanem vrstnem redu, uporablja nek 
algoritem. Torej, nek vnaprej zamišljeni scenarij ali logično funkcijo. Ko smo pričeli 
z uvajanjem električnega pogona v arhivske sisteme, smo imeli sorazmerno skromne 
želje. Želeli smo zgolj premikati regale levo ali desno brez uporabe fizične sile. To 
smo dosegli s preprostim pogonom na elektromotor in nekaj končnimi stikali ter 
zobniškim prenosom pogona. Torej, ko je želel uporabnik premakniti regal levo ali 
desno, je zgolj vključil električni motor, ki je preko zobniškega prenosa premaknil 
regal v želeno smer. Regal se je potem gibal v želeno smer in počasi dosegel točko, 
ko je dosegel neko vrsto končnega stikala, ki je izključilo pogon, in regal se je tako 
ustavil.  

V bistvu je šlo za sorazmerno enostaven pogon. Toda ljudje smo zahtevni in 
kmalu smo želeli več. Hoteli smo, da se več regalov premakne naenkrat, torej da se v 
določeni smeri vsi regali pred našim umikajo po vrstnem redu, da so varni in sami 
zaznajo oviro, da ocenijo obremenitev, se hitro peljejo in počasi ustavijo, da 
spotoma ugašajo in prižigajo luči, zaznajo osebe in se jim umaknejo, prepoznajo 
uporabnika, njegove pravice in celo »vedo«, kaj se nahaja na kateri od njihovih 
polic.  

No, tu so pa arhivski regali zahtevali računalnik, ki bo lahko obdelal vse te 
podatke in bil dejansko kos našim zahtevam.  

 

Slika 2: Krmilna enota na električnih premičnih regalih 
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1.2 Izvajanje logičnih funkcij 

Sodobni regali so dejansko opremljeni z računalnikom, ki ima v vsakem 
trenutku podatke, kje točno je regal, kaj zaznavajo fotocelice in senzorji v okolici 
regala. Če so povezni z Internetom ter ICloud in sistemom FMS (file management 
software), pa celo podatke o tem, kaj je na kateri polici, kakšne oblike je to, kdo si 
je to želel ali je izposodil, in celo o tem, v katero smer se naj regali premaknejo, ko 
uporabnik želi določeno vsebino z neke police. Če ima torej regal vse potrebne 
podatke, lahko z ukazom izvedemo neko vnaprej določeno funkcijo, ki jo 
programiramo v odvisnosti od nečesa, na primer od časa ali nekega vhodnega signala. 
Primera: lahko vnesemo zahtevo, da se ob neki določeni uri regali samodejno 
razmaknejo v položaj za zračenje gradiva. Na primer zvečer po koncu delovnega 
časa. Lahko pa tudi na osnovi vhodnega signala, ki ga je posredovala naprava za 
zaznavanje oseb v prehodu, onemogočijo pogon.  

Sistem lahko tako, kadar je izpolnjen določen logični pogoj ali zahteva ali je 
prej ustrezen vhodni signal, sam upravlja celo vrsto funkcij, ki so tudi čisto 
praktične. Skrbi za varnost uporabnika ali na primer vključi samo določene luči na 
primer zgolj v prehodu, v katerega želi uporabnik iti. V tem primeru je torej sistem 
na osnovi zahteve uporabnika sam vključil osvetlitve prehoda in je torej neposredno 
krmilil neko zunanjo napravo (v tem primeru luč).  

Lahko pa je proces obraten in na osnovi dobljenega signala izvrši neko dejanje 
ali neko logično funkcijo. Poznamo celo vrsto logičnih funkcij sistema, ki imajo ob 
izpolnitvi določenega pogoja neko vnaprej določeno posledico. Na primer, če je 
uporabnik trikrat zapored vnesel napačno kodo za premik, sistem zaklene tipkovnico. 

 

1.3 Krmiljenje eksternih naprav 

Poznamo vrsto eksternih naprav, ki jih lahko krmili sodoben elektronski arhivski 
sistem. Mednje spadajo različne vrste luči, video nadzorni sistemi, zaklepni 
mehanizmi oz. elektronske ključavnice, sistemi prezračevanja in ventiliranja, 
zniževanja vlage, ogrevanja. Vsem je skupno, da sistem na osnovi nekega vnaprej 
določenega parametra pošlje signal zunanji, torej eksterni napravi, da izvrši neko 
funkcijo. Lahko pa gre, kot že rečeno, za obraten proces. Arhivski sistem izvede neko 
vnaprej določeno oziroma programirano akcijo na osnovi signala, ki ga je prejel. 

 

   
Slika 3, 4 in 5: Primer vklopa ventilacije 
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1.4 Požarni položaj 

V vseh arhivih obstaja sorazmerno visoka nevarnost oteženega gašenja v 
primeru požara. Skoraj praviloma imamo namreč opraviti z izjemno veliko količino 
papirnatega gradiva, ki je skoncentrirano na majhnem volumnu. Saj to je bistvo vseh 
arhivskih regalov – na kar najmanjši volumen shraniti kar največ gradiva. V primeru 
požara pride običajno do položaja, ko so regali stisnjeni skupaj, električno napajanje 
izpade in ob prihodu gasilcev bi bilo potrebno za učinkovito gašenje regale ročno 
razmikati. Zamudno in težavno delo, ki resno ovira vsako gašenje. Snovalci 
programske opreme so se zato domislili logične funkcije, ki sproži zunanji signal, in 
sicer ko požarni senzorji zaznajo dim in nevarnost požara, se vsi regalni sistemi, s 
sodobnim elektronskim krmiljem, ki ga vgrajujemo v podjetju Trevis, enakomerno 
razmaknejo v tako imenovani »fire park« položaj. Ta položaj omogoča učinkovito 
gašenje in predvsem premakne regale v ta položaj že takoj, ko senzorji zaznajo 
nastanek požara in torej še preden je prišlo do izpada električnega napajanja. To je 
še posebej pomembno pri električnih sistemih, ki nimajo zasilnega napajanja v 
primeru izpada napetosti na vtičnici. 

Ko so enkrat regali v požarnem položaju, jih je mogoče pričeti učinkovito 
gasiti. Seveda se gašenje ne izvaja vedno nujno z vodo, ker ta pač ni najbolj 
primeren medij za gašenje papirja. Za to je veliko primernejši medij plin, ki 
papirnega gradiva praviloma ne poškoduje.  

 

2 Požarna obremenitev 

Velika koncentracija gorljivih materialov, omejen prostor in stalna 
klimatizacija so samo nekateri od dejavnikov, ki povečujejo zahtevnost projektiranja 
celostnega protipožarnega koncepta. Vredno je omeniti, da veliko arhivov ne hrani 
samo papirnatih dokumentov, ampak tudi t. i. nove medije za shranjevanje 
podatkov. Sem sodi foto material (negativi, diapozitivi, filmi, mikrofilmi itd.), 
elektronski mediji za shranjevanje podatkov (magnetni trakovi, DVD-ji, trdi diski itd.) 
ter tudi izpisi na neorganskih materialih (steklo, plastika itd). Požarna obremenitev v 
arhivih je dokazljivo že sama po sebi visoka zaradi velike koncentracije gorljivih 
izdelkov iz papirja (knjige, rokopisi, slike, zemljevidi), materiala rastlinskega izvora 
(papirus, palmovi listi), običajno shranjenih v kartonskih škatlah. Prostor v arhivih je 
zelo cenjen in drag glede na to, da sta temperatura in vlažnost zraka v mnogih 
primerih skrbno regulirana. Večina knjižnic in arhivov upošteva standarde in 
priporočila, da se starinske oblike bombažnega papirja (izdelane pred letom 1830) 
hranijo pri 20° C in 50-odstotni vlagi, medtem ko naj bi se papir, ki ima za osnovo les 
z visoko vsebnostjo kisline (proizveden v letih od 1830 do začetka 20. stoletja), hranil 
pri 2° C in 30-odstotni vlagi. Dejstvo je, da so gorljivi materiali maksimalno 
skoncentrirani, da se optimalno izrabi razpoložljivi prostor za shranjevanje. Na 
splošno velja, da so police naložene skoraj do stropa, pri premičnih policah pa je 
dostopen samo en prehod naenkrat, medtem ko ostali ostanejo zaprti. 
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2.1  Arhivi in stavbe knjižnic 

Prav toliko kot je stavb, v katerih so arhivi in knjižnice, ki niso bile planirane za 
ta namen, toliko je tudi organizacijskih in tehnoloških izzivov, ko gre za načrtovanje 
celostne protipožarne varnosti. Običajno so zgodovinske stavbe, ki se niso 
uporabljale za vladne ali vojaške namene, postale arhivi ali odlagališča za zbirke 
dokumentov. Nekateri izzivi, s katerimi se je potrebno soočiti, so: 

• stare napeljave – zastarelo napajanje, klimatizacija in osvetljava predstavljajo 
povečano tveganje za nastanek požara;  

• prekomerna požarna obremenitev – police, stropi, tla, vrata in belež morda niso 
bili načrtovani za uporabo v arhivske namene, tako da lahko predstavljajo 
dodatno požarno obremenitev; 

• preveliki prostori – moderno razmišljanje daje prednost manjšim prostorom, 
kabinetom, z namenom ustvariti; 

• požarne oddelke določene velikosti, s čimer se znižajo stroški tehnološke 
izvedbe celostne protipožarne zaščite; 

• pomanjkanje protipožarne zaščite – pomeni pomanjkanje elementov, ki 
sestavljajo celostno rešitev protipožarne varnosti, kot so analize tveganja, 
načrti ukrepov, tehnologija, ki je ustrezna in skladna z analizami tveganja in 
usposabljanje osebja, ki dela v stavbi; 

• prekomerna izpostavljenost zunanjim tveganjem – transformatorji, generatorji, 
bencinske črpalke predstavljajo pretirana tveganja. Upoštevati je potrebno tudi 
varnostne vidike, ki se nanašajo na preprečevanja napadov. 

V modernih stavbah je situacija popolnoma drugačna: imajo ustrezno 
prostorsko parcelacijo in požarni sektorji so zaprti; poleg tega je električni tok 
popolnoma izklopljen, kadar prostor ni v uporabi; organizacijske in tehnološke 
metode protipožarne zaščite, s katerimi se prepreči ogenj, se uporabljajo v skladu s 
posebno analizo tveganja za vsak primer posebej. 

 

2.2.  Vzrok požara  

Običajno povzroči napaka na električni napeljavi, kot je pregrevanje kabla, 
prikrito tlenje, ki proizvaja dim, ne pa tudi posebne vročine, in se lahko širi tudi več 
ur. Nenaden sunek svežega zraka ali povečanje temperature ga lahko spremeni v 
odprt plamen - ogenj se bo hitro razširil skozi celoten prostor in v sosednje prostore. 
Statistični podatki o požarih v arhivih in knjižnicah v zadnjih letih kažejo, da je do 
požarov najpogosteje prišlo zaradi tehničnih napak na električni napeljavi, sledijo 
človeške napake, napadi, sabotaže in naravne nesreče. V vseh primerih je bil obseg 
kulturnih in ekonomskih izgub velikanski. S tehnologijami in analizami tveganja, ki so 
danes na voljo, se je možno tem izgubam izogniti ali jih zmanjšati na minimum. 
Tehnologije, kot so termično zrcaljenje in ultrazvok, lahko pomembno pripomorejo k 
zgodnjemu odkrivanju preobremenitev in okvar na napravah, to pa predstavlja 
znatno podporo tehnologijam protipožarne zaščite. Ti vidiki pridejo še posebej v 
poštev v starih stavbah. 
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2.3  Zmanjševanje vpliva požara  

Claus Friis, vodja oddelka za zaščito in požarno varnost pri danski kraljevi 
knjižnici, je odgovoren za varnost in požarno varnost 21 stavb in več kot 100.000 m2 
površine. Tu se nahaja več kot 200 km knjižnih polic. Letno jih obišče okrog milijon 
ljudi. Pojasnil je 3 vidike delovanja, ki morajo v primeru požara delovati brezhibno, 
da se zmanjša škoda: 

• tehnologija – ustrezna, zanesljiva in prilagojena specifičnim potrebam uporabe;  

• ljudje – prava navodila in dovolj vaje je pogoj, da se bodo ljudje v izrednih 
razmerah odzvali hitro, pravilno in varno; 

• postopki – definirani morajo biti pravilni postopki ter kot taki tudi zapisani v 
priročniku o požarni varnosti, in to za vsako stavbo posebej; vsak zaposleni v 
stavbi mora postopke poznati.  

Samo vzajemno delovanje vseh treh elementov zagotavlja pravilno delovanje 
celostnega koncepta protipožarne varnosti. Odziv posameznikov velja za najbolj 
kritičen element, zato je ključnega pomena redno urjenje, ki vključuje lokalno 
gasilsko brigado, policijo, zaposlene in varnostnike.  

 

2.4  Celostna rešitev požarne zaščite  

Eden najpomembnejših elementov tehnološkega vidika koncepta protipožarne 
zaščite je interakcija odkrivanja požara in gašenja. V mnogih primerih je tudi vzrok 
sistemskih napak. Zgodnje, zanesljivo odkrivanje požara in uvedba ustreznih ukrepov 
za gašenje sta kritična dejavnika pri učinkovitem konceptu zaščite. Sistem detekcije 
požara, sistem evakuacije in sistem avtomatskega gašenja morajo biti zato 
popolnoma združljivi med seboj. Sistemi z dejansko interoperabilnostjo morajo biti 
med seboj povezani in tudi povezani z ostalimi tehnološkimi sistemi v arhivu. Primer 
je pokazan na sliki. 

 
Slika 6: Primer celovite rešitve požarne zaščite za arhiv 
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 Siemens ponuja vsestranske, t. i. »one-stop« rešitve z izbiro najprimernejšega 
sistema za posamezne zahteve, ki zagotavljajo maksimalno zaščito za ljudi in 
shranjene predmete. Siemens bo poskrbel tudi za vzdrževanje sistema, dokler bo le-
ta v uporabi, vključno z izdelavo analize tveganja, vodenjem projekta, izbiro pravih 
sistemov in najboljšim zagotavljanjem storitev. Te celostne rešitve protipožarne 
zaščite zajemajo vse faze projekta:  

• preprečitev – analiza tveganja in svetovanje, da se določi najboljši koncept 
varnosti,  

• odkrivanje – zelo zgodnje in natančno odkrivanje dima,  

• reakcija – alarmiranje, evakuacija in gašenje,  

• obnovitev – analiza dogodka in nato hitra vrnitev v obratovanje.  

 

2.4.1 Preprečitev - analiza tveganja  

Obsežne analize tveganj so bistvenega pomena v stavbah, ki so namenjene 
posebej za arhive in knjižnice. Analize naj bi upoštevale naslednje vidike: dovzetnost 
za naravne nesreče, nadzor sevanja, zatiranje škodljivcev, terorizem, sabotaže itd. 
Tehnologije, ki se uporabljajo za zmanjšanje vpliva ognja, naj bi bile kompatibilne z 
drugimi tehnologijami in konstrukcijskimi značilnostmi stavbe, kot je razvidno iz 
celostne analize tveganja, ki jo prikazuje slika 7. 

 
Slika 7: Celostna analiza tveganja 
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Arhivi in knjižnice so običajno v zgodovinskih stavbah, kjer so možnosti za 
priključitev tehnologij ali adaptacije v smislu zmanjšanja požarne obremenitve zelo 
omejene. Že od samega začetka sodeluje Siemens z arhitekti, projektanti, 
dobavitelji in izvajalci gradbenih del, da se analizira tveganje in zagotovi realno 
načrtovanje in vodenje projekta. Po začetnem posvetovanju in izdelavi načrtov za 
posebna tveganja je pomembno, da se prepozna potreba po stalnem vzdrževanju in 
posodobitvah za celotno življenjsko dobo arhiva. Doživljenjska storitev vzdrževanja s 
strani Siemensa zagotavlja, da bo začetna naložba v protipožarni sistem zaščitena na 
dolgi rok. 

 

2.4.2 Zgodnje in zanesljivo odkrivanje  

V arhivih in knjižnicah, kjer je shranjeno premoženje velike vrednosti, se 
zahteva zelo zgodnje odkrivanje požara. Optični detektorji dima Sinteso iz Siemensa 
ponujajo hitro in zanesljivo odkrivanje tlečih požarov, ki jih povzroči kratek stik ali 
preobremenitev naprav, kar je najpogostejši vzrok za požare v arhivih. Poleg tega se 
lahko namesti naprave za aspiracijske detektorje (ASD), da se zagotovi hitro 
odkrivanje tudi v primeru močne cirkulacije zraka. Glede na posebne potrebe 
prostora, kjer naj bi bil postavljen arhiv ali knjižnica, so primerni različni koncepti 
odkrivanja. Naslednji element v procesu odkrivanja požara je integracija video 
nadzornega sistema s kamerami za vizualno potrditev alarma in analizo, kar omogoči, 
da se odvije pravilno zaporedje dogodkov. Ko je požarni alarm potrjen, se začne 
kritični odzivni proces - ali je to evakuacija ali evakuacija in klicanje gasilcev ali pa 
evakuacija in gašenje.  

 

2.4.3 Reakcija – alarmiranje, evakuacija in gašenje  

V primeru požara se takoj sprožijo alarmi in evakuacija se hitro začne. Centrala 
za javljanje požara, ki je v interakciji z učinkovitimi sistemi za evakuacijo, 
zagotavlja, da ljudje dobijo jasna in točna navodila preko zvočnih sporočil. 
Evakuacija tako poteka na varen in urejen način. Siemens priporoča zvočni 
evakuacijski sistem z avtomatskimi zvočnimi sporočili in govorečimi obvestili, ki jih 
samodejno aktivira protipožarni sistem. Varnostne službe in gasilci posredujejo in 
sprejmejo potrebne ukrepe: informacija, ki jo posreduje požarna centrala, je hitra in 
natančna ter omogoča zaposlenim, da ustrezno postopajo. Postopek gašenja s 
Siemensovimi sistemi gašenja Sinorix se prične hitro in deluje učinkovito brez 
povzročitve škode za ljudi, skladiščene predmete ali za okolje.  

 

2.5  Tehnologije gašenja  

Izbira ustrezne tehnologije oz. sistema gašenja je ključni vidik požarne varnosti 
za arhive in knjižnice, kjer se zahteva hitro gašenje, ne da bi se pri tem poškodovali 
dokumenti. In prav ti elementi v referenčni analizi tveganja določajo ustrezno 
tehnologijo gašenja. Ogenj bo gorel tako dolgo, dokler bo imel dovolj kisika, toplote 
in goriva. Če eno od teh sestavin odstranimo, bo ogenj takoj ugasnil. Samodejni 
sistemi gašenja delujejo z odstranitvijo ene od teh treh komponent. Glede na 
tveganje za nastanek požara in glede na aplikacijo se za gašenje uporabljajo različna 
sredstva kot npr. voda (sprinkler, vodne megle), plinasta gasilna sredstva (kemični ali 
naravni plini) ali kombinacija vode in plina. Voda predvsem hladi goreče materiale in 
okoliški zrak ter s tem preprečuje, da bi se ogenj prehitro širil. Naravna plinasta 
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sredstva za gašenje delujejo na principu odvzema kisika ognju v zavarovanem 
območju, medtem ko kemična plinasta sredstva predvsem zmanjšujejo toploto ognja. 

Različne snovi, ki so shranjene v arhivih, ustvarjajo različne vrste požara, in to 
skupaj s konstrukcijskimi značilnostmi prostora določa, katero gasilno sredstvo in 
tehnologija gašenja sta najprimernejša, kot je prikazano na sliki 8. Brez dvoma 
večina arhivov in knjižnic shranjuje papirnate dokumente. Za tovrstno tveganje je 
najboljša rešitev Siemens Sinorix H2O Gas, najsodobnejši sistem gašenja. 

 

 
Slika 8: Prikaz različnih sistemov gašenja za različne namene 

 

 2.5.1 Večja učinkovitost s pomočjo dušika in vode  

Sistem Sinorix H2O Gas združuje naravno sredstvo za gašenje - dušik in vodo, za 
dosego dvojnega učinka, s katerim hitro in zanesljivo pogasi ogenj. S tem, ko dušik 
zmanjša koncentracijo kisika v gasilnem območju, takoj pogasi ogenj, vodna megla 
pa zniža temperaturo na nivo pod točko, kjer bi se gorljiv material lahko ponovno 
vžgal. Obe sredstvi za gašenje sta speljani po istem cevovodu in razpršeni s pomočjo 
istih šob v prostor. Voda se veže na dušik, kar zagotavlja zmerno in enakomerno 
porazdelitev. Nadalje, zmes vodne megle ohlaja pregreto opremo in površine ter 
zagotavlja dodatno zaščito. Vodna megla zmanjša tveganje, da bi ogenj ponovno 
začel goreti.  

Zahvaljujoč kombinaciji dušika in vode je ta tehnologija gašenja boljša od 
vodne megle, saj zagotavlja, da ogenj ugasne v vseh delih prostora, celo znotraj 
zaprtih regalov. Kot pri vseh tehnologijah, ki temeljijo na plinu, tudi ta zahteva 
določen nivo zrakotesnosti. S tem je zagotovljena učinkovitost te metode gašenja. 
Zahvaljujoč uporabi tehnologije drobnega pršenja so izpostavljene površine prekrite 
samo s tanko plastjo vode - tako tanko, da se ne poškodujejo občutljivi dokumenti v 
arhivu, ker voda izhlapi že v nekaj minutah. Ultradrobne vodne kapljice, ki nastanejo 
(premera 10–50 nanometra), do skrajnosti povečajo hladilno zmogljivost vode, kot je 
prikazano na sliki 9. To pomeni, da za zaščito 100 m3 zadošča že 30–80 litrov vode. 
Vsi procesi gorenja proizvajajo strupene pline, ki lahko ovirajo dihanje ali vplivajo na 
vidljivost v prostoru. Dodatni pozitivni učinek plina Sinorix H2O je ta, da vodna megla 
povzroči, da plini kondenzirajo, s tem pa se hitro zmanjšajo strupeni hlapi v zraku. 
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Naravna sredstva za gašenje, kot sta dušik in voda, so varna tako za okolje kot za 
ljudi.  

 

 

Slika 9: Hladilna zmogljivost vode 

 

3 OPIS PRIMERA 

Celovita rešitev požarne varnosti v danskih kraljevih arhivih  

Danski kraljevi arhivi se delno nahajajo v zgodovinski stavbi, ki je stara skoraj 
400 let in je nekoč spadala h kraljevi palači. Od ustanovitve dalje arhivi hranijo 
dragocene dokumente pristojnih danskih organov, vključno z zemljevidi, matičnimi 
knjigami krstov, popisnih dokumentov, poslovnih evidenc in številne druge edinstvene 
dokumente in datoteke. 

 

 

Slika 10: Danski kraljevi arhivi 
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Dokumenti, ki jih hranijo, segajo nazaj do 12. stoletja; police, na katerih so ti 
dokumenti, merijo kar 120 km. Siemens in kraljevi arhivi so morali rešiti nemalo 
problemov, ko so iskali najprimernejšo rešitev za zagotovitev požarne varnosti. 
Najprej je bilo potrebno zavarovati veliko število nenadomestljivih dokumentov. 
Potem je bilo potrebno upoštevati obstoječo konstrukcijo stavbe kot zgodovinske 
znamenitosti z omejeno možnostjo preurejanja. In končno – sistem je moral biti 
točno prirejen razpoložljivemu prostoru. Po temeljiti presoji tveganja in celovitih 
testiranjih so kraljevi arhivi izbrali za gašenje Siemensov sistem Sinorix H2O Gas. Ta 
sistem je bil izbran izključno zato, ker se ga je dalo točno prirediti posebnim 
zahtevam arhivov, da se požar pogasi hitro in povsem zanesljivo, njegova posebna 
tehnologija drobnega pršenja pa na nenadomestljivih dokumentih na minimum 
zmanjša škodo zaradi gašenja. 

Danski kraljevi arhivi so trenutno zaščiteni s Siemensovo celovito rešitvijo 
požarne varnosti. Sistem je sestavljen iz štirih protipožarnih central in 344 
inteligentnih detektorjev dima, od katerih sta dva aspiracijska detektorja za 
najzgodnejše odkrivanje dima. Poleg prostorov za skladiščenje dokumentov so pod 
nadzorom tudi pisarne in drugi prostori.  

Sistem za gašenje Sinorix H2O Gas v prostorih, kjer se hranijo dokumenti, 
obsega 14 gasilnih con s skupno 160 jeklenkami za gašenje, napolnjenimi z dušikom 
in vodo. Poleg tega sta bila dva sistema Sinorix N2 za gašenje nameščena tudi za 
prostore z IT. Vsi sistemi oz. komponente se upravljajo preko Siemensovega 
varnostnega nadzornega sistema MM8000.  

 

SUMMARY 

Ivan ŠIJANEC∗, Andrej POTOČNIK∗∗ 

FIRE PROTECTION SOLUTIONS FOR ARCHIVES AND LIBRARIES 

Archives and libraries keep valuable and often unique and irreplaceable 
documents which need to be preserved permanently for use by future generations. 
Fire is one of the most prevalent threats to archives and libraries. Integrated fire 
safety solutions, tailored to individual risk levels, regulations and customer 
circumstances are of vital importance for the protection of the irreplaceable 
documents. 

Fire is the most prevalent threat faced by cultural institutions. Until a 
thoroughly elaborated plan to deal with fire is in place, occupants, collections and 
buildings are at risk. Fires and their consequential damage through fire water pose a 
great risk for archives and libraries – for both the people as well as the valuable 
documents in them. Irreplaceable items stored and historic buildings can some-times 
never be recovered. Fires can be caused by natural phenomena such as lightning 
strikes, technical defects such as short circuits or human errors. 
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In most the archives and libraries items are not insured and reconstruction 
after a fire is only possible after several years, through limited state contributions 
and private donations. 

Mobile storage solutions offer a variety of additional functions that enable a 
user friendly experience. The Trevis shelving storage solutions include a »fire-park« 
solution. This solution opens up the aisles in mobile shelving units at early detection 
of fire so that the fire is easier to extinguish. 

The Siemens solution comprises of the complete spectrum of fire safety 
systems for the overall building environment and the archives and libraries. Siemens 
solution ensures that the fire safety system fulfills all requirements based on 
individual risk level, regulations and customer requirements independent of the type 
of items stored. 

Fire safety solutions for archives and libraries are based on fast and reliable 
fire detection. Sinteso S-LINE detectors offer unmatched detection accuracy and 
quick notification thanks to their ASAtechnology™ with special detection parameters 
for clean rooms. In case of irreplaceable high values like in archives or libraries, a 
very early smoke detection is recommended. ASD ensures early detection and 
enables early intervention, minimizing the risk of fire damage. Sinorix extinguishing 
portfolio offers a fast and reliable extinguishing solution for every kind of archive or 
library, no matter what type of items are stored. 

Sinorix H2O Gas offers the highest extinguishing efficiency known today for the 
protection of archives and libraries. Based on nitrogen and water, it combines the 
excellent extinguishing behavior of nitrogen with water mist that cools down burning 
or heated surfaces, efficiently avoiding re-ignition. The limited amount of water 
needed makes it suitable even for very sensitive assets. A very significant positive 
side effect is that smoke gases are washed down by water mist. 
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