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ТЕМА 6:

Стабилни системи за гашење пожара угљен-
диоксидом



Стабилни системи са угљен-диоксидом

• Начелно се CO2 гас користи као средство за гашење за пожаре класе B,
C и Е.

• Основни ефекат CO2 је угушујући, тј. смањење количине кисеоника у 
ваздуху испод минимума који је неопходан за сагоревање 
(приближно 15%).

• По намени аутоматски стабилни системи за гашење пожара гасом 
могу бити:

 Намењени за гашење целог штићеног простора – потпуна 
заштита,

 Намењени за заштиту опреме и уређаја у просторији –
делимична заштита.

• Батерије боца или резервоар са гасом са припадајућом опремом 
(вентили, механизми за активирање и др.) су смештени у 
противпожарној станици која је пожарно издвојена (мин. 90 мин).

• Средство за гашење доводи се у штићену просторију помоћу цевовода 
и млазница.



• Аутоматски системи за делимичну заштиту примењују се за 
гашење пожара опреме и уређаја у случајевима када је 
примена система за потпуну заштиту технички или економски 
неоправдана.

• Уколико код делимичне заштите количина гаса износи више од 
5% укупне запремине штићене просторије, потребно је 
предвидети све мере заштите за људе као у случају потпуне 
заштите.

• Код делимичне заштите, због брзог постизања потребне 
концентрације гаса за гашење, потребна количина гаса по 
јединичној запремини је већа а време засићивања простора 
краће (не дуже од 30 секунди) у поређењу са потпуном 
заштитом.



• Противпожарна станица мора бити добро проветравана 
(минимум две измене ваздуха на час) а температура ваздуха не 
сме да пређе 40°C.

• Из једене батерије боца или резервоара може се штитити више 
просторија, највише пет, стим да свака просторија која се штити 
представља посебан пожарни сектор.

• У сваку просторију се уграђује посебан цевовод са млазницом и 
разделним вентилом (секторски вентил).

• Пре активирања инсталације морају се аутоматски искључити 
технолошки процес и свако принудно струјање ваздуха 
(вентилација, климатизација) и аутоматски затворе сви отвори у 
штићеној просторији (врата, прозори, клапне) како би се 
постигла потребна концентрација гаса.

• За ове потребе се користи побудни сигнал на дојавној ПП 
централи.



• Стабилни системи са CO2 су поред спринклер система и система са 
воденом пеном највише у употреби у противпожарној заштити.

• Објекти који се штите овим системима су бројини (производне 
машине, уљни трансформатори, бродови, складишта, штампарске 
машине, лакирнице, електрични и електронски уређаји).

• Актвирање уређаја може бити ручно, полуаутоматско даљинско и 
аутоматско.

• Код аутоматског активирања мора постојати могућност и ручног и то 
на два различита места.

• Систем има обавезну сигнализацију пожара, и временско одлагање 
како би људи могли ефикасно да напусте штићени простор.

• Сигнализација пожара је звучна и светлосна и има задатак 
алармирања.

• Код аутоматског активирања примењују се механичке, пнеуматске и 
електричне команде или њихова комбинација.

• Активирање може бити на температуру (напр. топљиви елемент), дим 
(јављач пожара) или светлост а и од избора индикације пожара зависи 
начин активирања уређаја.



• Сви делови стабилних уређаја који троше електричну енергију, 
морају се напајати из два независна извора електричне струје, 
од којих један мора бити акумулаторска батерија чији капацитет 
мора да задовољи:
 рад стабилних уређаја 48 h у стању надзора,
 рад алармних уређаја 30 min,
 рад потрошача на командним линијама 30 min, ако су ти потрошачи 

стално под напоном.

• Напајање електричном енергијом мора бити непрекидно.
• Акумулаторска батерија поставља се на место које није 

угрожено пожаром нити изложено механичким и другим 
оштећењима и на коме је омогућен несметан рад те батерије.



1. Боца са CO2 гасом; 2. Вентил са актуатором; 3. Пилот боца са N2 гасом; 4. Актуатор 
са соленоидом; 5. Цевовод за пнеуматско активирање; 6. Потврда ослобађања пилот 
гаса; 7. Неповратни вентил; 8. Уређај за растеређење притиска; 9. Импулсни вод; 10. 
Извршни орган; 11. ПП Врата; 12. Ручни јављач пожара; 13. ПП централа; 14. Сирена 

за упозоравање; 15. Евакуациона сирена; 16. Млазница; 17. Детектор дима; 18.  
Вентилациони канал; 19. ПП клапна.



• Детектори дима у једној зони детектују пожар. Централа укључује 
упозоравајуће сирене. Детектори дима у другој зони детектују пожар. 
Централа укључује евакуационе сирене. Након времена евакуације од 30 
секунди или сл. централа електричном командом отвара вентил на пилот 
боци. 

• Пилот боца пртиском азота отвара вентиле на боцама са CO2. 
• Гас кроз цевовoд стиже до млазница кроз које улази у простор. Пре 

активирања гашења електричном командом се такође затварају врата на 
штићеном простору као и ПП клапна на вентилационом каналу и 
искључује вентилациони систем.

• Потребно је обратити пажњу на значајно повећење притиска у штићеном 
простору тако да се пројектују уређаји за растерећење притиска 
(надпритисне клапне) које имају улогу да се у случају потребе отворе и на 
тај начин спрече оштећења штићене просторије растерећењем 
надпритиска.

• Алармне сирене електричне и пнеуматске, по правилу, постављају се 
паралелно.

• Електрична сирена има задатак да обавести људство у угроженој 
просторији, затим дежурну слузбу, ватрогасну јединицу о избијању 
пожара, а тек са звуком пнеуматске сирене уређај је ступио у дејство.

• Функција звука пнеуматске сирене је да обавести о исправном 
финкционисању уређаја, а наступа најмање 30 секунди после звука 
електричне сирене.



• Најважнији стандарди у области стабилних система за гашења 
пожара угљен-диоксидом су:

 SRPS EN 15004-1:2019, Инсталације за гашење пожара – Системи за 
гашење гасом – Део 1- Пројектовање, уградња и одржавање

 SRPS EN 12094-16:2008, Инсталације за гашење пожара -
Компоненте система за гашење гасом - Део 16: Захтеви и методе 
испитивања уређаја за одоризацију у системима са CO2 ниског 
притиска

 SRPS EN 12094-7:2008, Инсталације за гашење пожара - Компоненте 
система за гашење гасом - Део 7: Захтеви и методе испитивања 
млазница за системе са CO2.

 Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за 
гашење пожара угљендиоксидом ("Сл. лист СФРЈ", бр. 44/83 и 
31/89).

 NFPA 12  - Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems

 VdS 2093 - CO₂ Fire Extinguishing Systems - Planning and Installation



• Дневни прегледи обухватају:

 Контрола тежине сваке боце испод које је уграђена вага и 
контролног манометра (уколико је маса боце мања за 10% или 
више, потребно је одмах испитати узрок цурења гаса, боцу 
заменити или допунити новом количином гаса)

• Недељни прегледи обухватају:

 Проверу да се у цевоводима не сакупља кондензат (на свако место 
на цевоводу на коме се може сакупљати кондензована водa 
уграђује се уређај за испуштање воде-одвајач кондензата)

 Преглед млазница и редовно чишћење истих

• Шестомесечни прегледи (врши овлашћена организација) обухвата:

 Детаљан преглед инсталације од стране овлашћене организације

 Функционално испитивање без активирања боца напуњених гасом

 Детаљан визуелни преглед у погледу корозије (цевоводи, арматура 
и опрема)

 Преглед млазница

Одржавање стабилних система са CO2



 Млазнице се израђују од нерђајућег материјала

 Млазнице морају бити увек чисте, а ако постоји могућност 
зачепљења, отвори на млазницама заштићују се тако да се омогући 
несметано истицање угљен-диоксида

 Отвор на млазници је пресека најмање 7 mm2

• Преглед на сваких годину дана подразумева:

 Функционална проба стабилних уређаја врши се једанпут годишње, 
са 10% предвиђене количине угљен-диоксида и најмање са две 
боце (према Правилнику)

• Преглед на сваких 5 година подразумева:

 Функционално проверавање стабилног система активирањем боца 
у којима је угљен-диоксид за гашење пожара.

 Испитивање боца за угљен-диоксид на хидраулички притисак

 Пуњење инсталације угљен-диоксидом и стављање у погонско 
стање



• Ако се угљен-диоксид складишти у батерији боца, цевовод се 
испитује на делу између батерије боца и разводних вентила под 
притиском 190 bar.

• На делу од разводних вентила до млазница, цевовод се 
испитује притиском хладним воденим притиском од 80 bar.

• Сабирна цев на батерији боца испитује се под притиском 190 
bar.

• После испитивања, на сабирној цеви не смеју се вршити 
никакве измене, а ако се измене врше, испитивање се мора 
поновити.



Слика 1. Аутоматски стабилни систем за гашење пожара угљен-диоксидом



Основни делови стабилне
инсталације са CO2

Начин контролисања Време контролисања и одржавања

Корисник система Овлашћено правно лице

1 – централа за дојаву пожара функционална проба
визуелна контрола

-
денвно

6 месеци

2 – батерија боца за CO2 визуелни преглед
испитивање на ХВП

недељно
- 5 година

3 – електромеханички окидач на батерији 
боца за CO2

визуелни преглед
функционална проба

месечно
- 6 месеци

4 – CO2 боце са механичким вентилом визуелни преглед недељно визуелни преглед при
сваком редовном 

испитивању5 – CO2 боце са пнеуматским вентилом визуелни преглед недељно

6 – пнеуматски цевовод визуелни преглед недељно

7 – цевовод за развод CO2 визуелни преглед недељно

8 – електромеханички окидач разделног 
вентила

функционална проба - 6 месеци

9 – водилице тега визуелни преглед недељно визуелно

10 – разделни вентил визуелни преглед недељно визуелно

11 – јављачи (детектори) пожара функционална проба - 6 месеци

12 – звучна сигнализација пожара функционална проба - 6 месеци

13 – светлосна сигнализација пожара визуелни преглед дневно визуелно

14 – млазница CO2 функционална проба - 6 месеци

15 – акумулаторска батерија функционална проба 
напуњености батерија

- 6 месеци


