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ТЕМА 4: 

Одржавање стабилних инсталација за гашење 
пожара водом – Дренчер системи и Водена 

магла 



Уводно разматрање 

• Дренчер инсталације су стабилне аутоматске инсталације за гашење 
пожара водом са отвореним млазницама па се гашење врши 
једновремно, са свим постављеним млазницама изнад површине која 
се штити, тзв. групно гашење пожара потапањем. 

• Дренчер инсталације служе за заштиту објеката са изразитом 
пожарном угроженошћу, где постоји могућност ширења пожара 
великом брзином и тамо где се у случају пожара тренутно мора 
потопити цео објекат (сушаре, циклони за пиљевину, пилане, 
рафинерије, трансформатори на отвореном простору и друго). 

• Отворене млазнице су постављене на цевоводе који су спојени са 
извором воде преко вентилске станице. 

• На импулс дојаве пожара отвара се дренчер вентил на вентилској 
станици, вода улази у цевоводе и истовремено излази из свих 
млазница, распршена у фине водене честице које покривају целу 
површину штићеног простора. 

 



• Постоји више техничких решења дренчер инсталација које се 
међусобно разликују по начину активирања инсталације, 
начину снабдевања водом и системом за активирање. 

 

• Активирање може бити: механичко (ручно даљински или ручно 
локално), пнеуматско, хидраулично, електрично и 
комбиновано. 

 

• Хидраулично активирање – цевоводи испуњени водом под 
притиском, активирање се врши пуцањем спринклер млазнице 
и падом притиска у цевоводу. 

• Пнеуматско активирање – цевовод за активирање је под 
притиском ваздуха или азота на коме се налазе спринклер 
млазнице. У овом случају вода је у цевоводу под притиском до 
дренчер вентила. 

 



• Код уређаја са електричним начином активирања електрични 
импулс од јављача пожара се преко противпожарне централе 
шаље на панел чиме се отвара соленоидни вентил на дрнчер 
вентилу. 

• Централа поред активирања дренчер вентила врши 
активирање светлосног и звучног сигнала. 

 

• Свака дренчер инсталација мора имати могућност 
полуаутоматског (притисак на тастер за гашење) и ручног 
активирања (отварањем ручног вентила на дренчер вентилу). 

• Снабдевање водом је слично као и код спринклер инсталације: 
пумпно постројење повезано на неисцрпан извор воде, 
водоводна мрежа, висински резервоар, резервоар ограничене 
запремине са допуном из водоводне мреже и др. 

 



Слика 1. Дренчер инсталација 



Слика 2.  Дренчер млазница 

Слика 3. Примена дренчер 
система у рафинерији 



• Количина воде која се ослободи у јединици времена код ове 
инсталације су много веће него код спринслер инсталације, па 
се мора предвидети посебна канализациона мрежа која ће 
моћи да прихвати и одведе ту количину воде уколико се врши 
гашење унутар затвореног простора. 

 

• Дренчер млaзнице могу бити вертикалне (стојеће и висеће) и 
хоризонталне. 

 

• Слободан отвор млазнице треба да изности најмање 8 mm.  

 



Одржавање дренчер система 

• По завршетку монтаже и испитивања инсталације на хидраулички 
притисак треба извршити функционалну пробу, која се врши у 
присуству представника инвеститора и представника извођача 
радова. 

• Проба се изводи активирањем јављача пожара или отварањем 
вентила за пробу на вентилској станици. Потребно је постићи 
истицање водне на дренчер млазници у распршеном стању и 
оглашавање хидрауличког звона. 

 

• Након извршене пробе сачињава се записник који потписују 
овлашћена лица који се доставља на увид комисији за технички 
пријем. 

• Периодични прегледи инсталације односе се на пробу 
функционалности, чишћење инсталације и замену вентила или споја 
на коме је примећено цурење воде. 

 



• Корисник је дужан да спроводи програм инспекције и провера, 
организује тестирање, припреми план срвисирања и одржавања и води 
евиденцију која подразумева дневник рада који се чува у машинској 
просторији. 

• Резервне спринклер и дренчер млазнице се чувају на залихама у 
просторијама заједно са кључем за монтирање млазница у ормарићима 
који се налазе на видљивом и лако доступном месту, за потребе замене 
искоришћених или оштећених млазница. 

• Дневни прегледи обухватају: 

 Проверу притисак воде у доводном цевоводу 

 Провера притиска ваздуха 

 Провера исправности снабдевања ел. енергијом 

 Проверу исправности запорних вентила 

 

• Недељни прегледи обухватају: 

 Проверу исправности система за активирање 

 Провера исправности сигналних уређаја 

 Провера исправности пумпи под пуним оптерећењем  

 Провера исправности вентилаза пражњење (дренажу) цевовода 



 

• Шестомесечни прегледи обухватају: 

 Испитивање инсталације (функционална проба) 

 

• Петогодишњи преглед обухвата преглед резервоара и његово 
чишћење,  замена неисправних делова инсталације. 



Слика 4. Шематски приказ дренчер инсталације 



Основни делови дренчер уређаја Начин контролисања Време контролисања и одржавања 

Корисник система Овлашћено правно лице 

1 - дренчер вентил визуелни преглед недељно 6 месеци 

2 – вентил за искључење система визуелни преглед дневно 

3 – вентил за испитивање система функционална проба - 6 месеци 

4 – вентил за испирање система функционална проба - 

5 – дренажни вентил визуелни преглед недељно 6 месеци 

6 – неповратни вентил функционална проба - 6 месеци 

7 – скупљач нечистоће визуелни преглед месечно 6 месеци 

8 – индикатро протока визуелни преглед дневно 

9 – мерило притиска визуелни преглед дневно 

10 - пригушивач функционална проба - 6 месеци 

11- вентил визуелни преглед недељно 6 месеци 

12 – ручни контролни вентил визуелни преглед недељно 

13 – млазница функционална проба - испитивање на 6 месеци 

14 – аутоматски јављач пожара функционална проба - 

15 – локална контролна табла визуелни преглед дневно 6 месеци 

16- - електомагнетни вентил функционална проба - 6 месеци 



Узроци неправилног одржавања и отказа 
дренчер инсталације 

• У зимским периодима на ниским температурама вода 
може да смрзне и да буде узрок немогућности отварања 
вентила. Услед стварања леда може доћи до трајног 
оштећења вентила који се деформише и не може да врши 
своју функцију. 

 

• Отказ резервног извора напајања (дизел агрегат услед 
лошег одржавања) може да доведе систем у неисправно 
стање. 

 

• Отказ пумпе за стартовање система при почетном гашењу. 
 



Одржавање инсталације са воденом 
маглом 

• Термин „водена магла“ односи се на фине млазеве воде у којима је 
99% количине воде распршено у капљице са пречником мањим од 
1000 μm, према дефиницији у стандарду NFPA 750. 

• Водена магла је веома ефикасна за контролу и гашење пожара 
чврстих и течних горивих материјала, а такође за спречавање 
експлозија угљоводоничних пара. 

• Системи са воденом маглом раније су се мање примењивали због 
тога што су системи са халонима били јефтинији и ефикаснији. 
Забраном халона као средства за гашење, системи са воденом маглом 
поново постају актуелни. 

• Вода је иначе ефикасно средство за гашење различитих типова 
пожара. Формирањем ситних капљица, вода постаје још ефикасније 
средство за гашење пожара због значајног повећања контактне 
површине преко које се врши пренос топлоте и испаравање.  

 



• Примарни механизми гашења пожара су: 

 Хлађење (хлађење пламена и влажење/хлађење 
површине горивих материјала. 

 Смањење концентрације кисеоника и горивих пара и 
гасова у зони гашења. 

 

• Секундарни механизми гашења пожара су: 

 Смањивање интензитета топлотног зрачења 

 Кинетички ефекат на пламен 
 

• Иако апсорпција дима није директан ефекат гашења 
пожара, веома је важна предност водене магле као 
средства за гашење пожара. Фине капљице које лебде 
одређено време су способне да растворе и псорбују део 
димних гасова и честица чађи, на тај начин олакшавајући 
евакуацију и гашење пожара од стране ватрогасних 
бригада. 

 

 



• Најважнији стандарди у области гашења пожара воденом 
маглом су: 

 SRPS CEN/TS 14972:2012 - Инсталације за гашење пожара – 
Системи са воденом маглом – Пројектовање и уградња 

 NFPA 750 - Standard on Water Mist Fire Protection Systems 
 

• У зависности од притиска који је потребан за стварање 
водене магле, стандард NFPA 750 дели инсталације водене 
магле у три категорије: 

 Инсталације водене магле ниског притиска до 12 bar 

 Инсталације водене магле средњег притиска 12-34 bar 

 Инсталације водене магле високог притиска, од 34 bar 
 



• На сличан начин према станарду SRPS CEN/TS 14972:2012 
инсталације се деле на: 

 Инсталације водене магле ниског притиска до 12,5 bar 

 Инсталације водене магле средњег притиска 12,5-35 bar 

 Инсталације водене магле високог притиска, од 35 bar 
 

• Од избора типа инсталације водене магле зависи исплативост и 
поузданост система, као и тип пожара који може да се гаси. 



• Инсталације водене магле ниског притиска обично служе за гашење 
пожара у гаражама, пословним објектима и хотелима (пожарна 
опасност OH1 и OH2). Предност у односу на спринклер је смањена 
потрошња воде, минимални притисак на млазници уобичајено 
износи 5-6 bar.  

• Системи са воденом маглом високог притиска могу да гасе пожаре 
запаљивих течности као и пожаре на електричним инсталацијама без 
њиховог директног оштећивања. 

• Неке од примена система са воденом маглом високог притиска су: 
путни и железнички тунели, транспортери у рудницима, станице и 
кабловски тунели железничких станица, хидрауличне пресе, тест 
постројења за СУС моторе, дизел генераторе и гасне турбине, велики 
јавни објекти и сл. 

 

• У односу на спринклерске инсталације не користи се хидраулично 
алармно звоно а потребан је већи квалитет цевовода због повишеног 
притиска према стандарду EN 10240. 



• Инсталације са воденом маглом високог притиска могу бити: 

 Инсталације код којих се потребан притисак за рад 
система остварује помоћу погонског гаса – системи са 
боцама (примери сервер сале и ресторанске кухиње, 
депои, архиве), 

 Инсталације код којих се потребан притисак добија радом 
високопритисних клипних пумпи за водену маглу. 

 

• Код инсталација са воденом маглом високог притиска захтева 
се висок квалитет материјала од којих су израђени цевоводи. 
Цеви су најчешће израђене од нерђајућег челика ознака 1.4404 
(X2CrNiMo17-12-2). 

 

• Цеви се међусобно спајају заваривањем, ТИГ поступком или 
орбиталним заваривањем или хладним пресовањем.  



Слика 5. Инсталација са воденом маглом ниског притиска 



Слика 6. Инсталација са воденом маглом високог притиска 



Слика 7. Млазнице за систем са воденом маглом 



• Пре пуштања у рад и испитивања инсталације мора се обезбедити 
следеће: 

 Сви цевоводи испрани и испитани на притисак 

 Проверити исправност и функционалност електро инсталација 

 Обезбедити снабдевање водом 

 

• Тестирање инсталација код примопредаје обухвата следеће 
активности:  

 Тестирање пуњења међурезервоара водом 

 Тестирање покретања пумпи (аутоматско и ручно) 

 Тестирање сигнализације грешака 

 Тестирање сигурносне опреме код појављивања повишеног 
притиска у систему 

 Тестирање рада секцијских вентила, аларма и индикације 

 Тестирање инсталација за дојаву пожара (индикатори протока, 
покретање соленоидних вентила и слично) 


