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ТЕМА 5:

Стабилни системи за гашење пожара пеном



Уводно разматрање

• Пена се састоји од мехурића чију опну чини смеша – емулзија, а 
унутрашњост мехурића је испуњена угљен-диоксидом (хемијска 
пена) или ваздухом (ваздушна пена).

• Код аутоматских стабилних система за гашење пожара користи 
се ваздушна пена.

• Ваздушна пена је поуздано средство за гашење пожара 
запаљивих течности, нарочито нафте и нафтних деривата.

• У пракси се ваздушна пена најбоље показала при гашењу 
пожара запаљивих течности у резервоарима.

• Ваздушна пена се ствара у две фазе: 1. стварање смеше воде и 
екстрата; 2. добијање пене мешањем са ваздухом.

• Прва фаза се обавља на мешачима – дозаторима а друга на 
млазницама, расипачима и генераторима пене.



• Подела ваздушне пене врши се према броју пенушања (однос 
између коначне запремине пене и запремине смеше пре 
довођења ваздуха):

1. тешка пена, број пенушања до 20;

2. средње тешка пена, број пенушања од 20 до 200;

3. лака пена, број пенушања преко 200 до 1000.

• Сваки тип пене одговара неком од начина употребе.
Концентрација пене је у границама 1-6%.

• Аутоматски стабилни системи за за гашење пожара тешком 
пеном су првенствено намењени за гашење пожара свих врста 
запаљивих течности (бензин, бензол, уља, масти, фарбе и сл.)

• Гашење пожара на отвореном простору и у великим 
резервоарима за складиштење запаљивих течности.

• Могу се користити и за гашење пожара чврстих материја.



• Тешка пена се користи за гашење пожара на резервоарима са 
складиштење запаљивих течности.

• Средње тешка пена користи се за гашење пожара у затвореним 
просторијама и резервоарима. Код заштите резервоара број 
пенушања не би требао да буде већи од 100. У односу на тешку 
пену разликују се млазнице за стварање пене и потребно време 
за рад система.

• Системи са лаком пеном намењени су за гашење пожара свих 
врста материјала у затвореним просторима, подрумима, 
халама, машинским одељењима, силосима, хладњачама, 
каналима, рудницима, бродовима итд.

• При гашењу, лака пена улази у релативно мале пукотине-
отворе, у које се често не може допрети воденим млазом.

• Експерименти су показали да је лака пена идеална за гашење 
пожара у високорегалним складиштима, под условом да се 
висина пуњења пеном постигне релативно брзо.



Слика 1. Уређај за стварање пене

1. Резервоар за екстракт пене; 2. Пумпа за воду; 3. Пумпа за екстракт пене; 
4. Неповратни вентил; 5. Мешач



• Аутоматски системи за гашење пеном опремљен је уређајем за 
аутоматско активирање, резервним извором за напајање 
електричном енергијом и резервним пумпама за воду и 
екстракт пене.

• Овакав систем има отворене излазе за испуштање средстава за 
гашење, што значи да пена кроз све излазе истиче 
истовремено, покривајући читаву површину штићеног 
простора.

• Објекат или просторија у којој су смештене пумпе, мешачи, 
вентили и резервоари за екстракт пене зове се противпожарна 
станица. Овде се врши мешање екстракта пене са водом, а 
мешавина се преко система цевовода доводи до уређаја за 
стварање пене.

• Смеша се непосредно испред места гашења у одговарајућим 
уређајима меша са ваздухом, експандира и као ваздушна пена 
убацује на место пожара.



Слика 2. Примена аутоматских стабилних  система за 
гашње пеном



Слика 3. Уређај за стварање пене 
– генератор пене

Слика 4. Гашење пожара
запаљиве течности



• Активирање ових система је аутоматско, са могућношћу ручног 
активирања.

• Аутоматско активирање се врши преко аутоматске инсталације 
за откривање и дојаву пожара а даље активирање се врши 
преко електро импулса са централе.

• Прво се врши укључивање у рад пумпе за екстракт пене, затим 
пумпе за воду и зонских вентила.

• Опрема аутоматских инсталација за откривање и дојаву пожара 
мора бити снабдевена уређајима за надзор (отказивање 
опреме, губитак притиска, нестанак електричне енергије).

• Активирање система је праћено светлосном и звучном 
сигнализацијом.

• Напајање свих потрошача (пумпе, вентили и др.) електричном 
енергијом врши се из два независна извора напајања као и за 
све сигурносне системе.



Слика 5. Шема аутоматског активирања система

1. Електомоторни вентил; 2. Запорни вентил; 3. Запорни вентил на обилазном воду;
4. Вентил за дренажу; 5. Манометар; 6. Мерило протока; 7. Уређај за генерисање пене;

8. Јављач пожара (температурни); 9. Локална контролна табла; 10. Сабирна кутија



• Потребно време за гашење код тешке пене (према NFPA 11):
 Код резервоара са фиксним кровом за складиштење запаљивих 

течности температуре запаљивости od 37,8 do 93,3°C – 50 min.
 Код резервоара са фиксним кровом за складиштење запаљивих 

течности температуре запаљивости испод 37,8°C - 65 min.
 Код резервоара са пливајућим кровом: са заштитном браном за пену -

20 min, без заштитне бране за пену – 10 min.
 Код изливених запаљивих течности и заштитних базена  - 10 min.

• Потребно време за покривање лаком пеном:
 Пожари класе А, материјали са ниском густином (пенасте гуме, пенасти 

материјали, папирна влакна) – 4 min.
 Пожари класе А, материјали са високом густином (ролне папира) - 5

min.
 Пожари класе А, гуме, растресити материјали, амбалажа, пластика - 6 

min.
 Пожари класе Б, гуме, запаљиве течности са температуром 

запаљивости испод 55°C - 3 min.
 Пожари класе Б, гуме, запаљиве течности са температуром 

запаљивости изнад 55°C  - 4 min.



• Најважнији стандарди у области стабилних система за гашења 
пожара пеном су:

 SRPS EN 13565-1:2019 - Инсталације за гашење пожара - Системи за 
гашење пеном - Део 1: Захтеви и методе испитивања за компоненте

 SRPS EN 13565-2:2019 - Инсталације за гашење пожара – Системи за 
гашење пеном – Део 2: Пројектовање, извођење и одржавање

 SRPS EN 1568-3:2018 - Средства за гашење пожара – Концентрати за 
пену – Део 3: Спецификације концентрата за пену ниске експанзије 
која се површински примењује на течности немешљиве са водом

 NFPA 11 - Standard on Water Mist Fire Protection Systems



• Дневни прегледи обухватају:

 Контрола притиска на манометрима

 Отвореност запорних вентила

 Исправност сигналних лампица

• Недељни прегледи обухватају:

 Функционална проба вентила и уређаја са даљинским 
управљањем, тако да се затвори вентил према сувом делу 
цевовода

 Провера положаја вентила (електромагнетни вентил за даљинско 
активирање и вентил за ручно активирање у затвореном положају, 
док запорни вентили испред и иза вентила за даљинско 
активирање треба да буду отворени)

 Контрола пумпи, цевовода и арматуре на корозију

• Шестомесечни прегледи (врши овлашћена организација) обухвата:

 Преглед целог система, отварања и затварање свих вентила, 
чишћење филтера

 Функционална проба система са водом и пеном

Одржавање стабилних система са пеном



• Годишњи преглед подразумева:

 Преглед вентила са даљинским управљањем

 Испитивање функционалности система за гашење пожара и 
оптерећење цевовода на максимални дозвољени притиска

• Преглед на сваке 3 године подразумева:

 Демонтажа и преглед свих запорних вентила

• На сваких 20 година:

 Проба на ХВП од 15 bar

• О свим испитивањима се води контролна књига.



• Испитивање непропусности је первентивна мера заштите од 
истицања материје. Истицање може бити резултат грешака 
конструктивног решења, уграђеног материјала, корозивног дејства и 
других узрока везаних за радне услове.

• За испитивање коритси се вода или ваздух под притиском:

• Испитни притисак:

- За испитивање водом p=1,3x pmax

- За испитивање ваздухом: p=1,1xpmax

где је pmax максимални радни притиска у инсталацији.

• Испитивње се врши пре постављања генератора паре и траје 
минимално 2 h према NFPA 11.

• Након сваког пуштања пенила у систем цевовода потребно је исте 
детаљно испрати чистом водом.

• Одржавање екстракта се врши према упутству произвођача. 
Резервоар не сме дуже време да буде отворен. Једном годишње 
проверава се да ли се екстракт таложи.

• Потребно је поседовати неопходен резервне делове који се замњују 
после пожара или после одређеног периода експлоатације система.



Слика 3. Шема функционисања система за гашење 
пожара тешком пеном



Основни делови дренчер 
уређаја

Начин контролисања Време контролисања и одржавања

Корисник 
система

Овлашћено правно лице

1 – резервоар за екстракт пене испитивање на ХВП - 5 година

2 – пумпа за екстракт пене функционална проба - 6 месеци

3, 11, 14 – вентил визуелно недељно -

4 – скупљач нечистоће (филтер) визуелно недељно -

5, 15, 18 – неповратни вентил функционална проба - 6 месеци

6 – сигурносни вентил визуелно дневно 6 месеци

7, 12, 13 – електромоторни 
вентил

функционална проба - 6 месеци

8 – манометар визуелно дневно

9 – мерило протока визуелно дневно

10 – мешач функционална проба - 6 месеци

14 – вентил функционална проба - испитивање на 6 месеци

15 – неповратни вентил функционална проба - 6 месеци

16, 17 – вентил визуелно недељно 6 месеци

19 – показивач нивоа воде визуелно недељно

20 – локална контролна табла визуелно дневно функционална проба на 6 
месеци



• У највећем броју случајева узроци отказа и неправилног 
функционисања система за гашење пожара тешком пеном настају 
услед:

 Отказа аутоматског јављача пожара,

 Отказа осигурача за стартовање зонских вентила намењених 
одређеном штићеном простору,

 Отказ пумпе за дозирање екстракта пенила у мешач.

Узроци неправилног функционисања


