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ТЕМА 7:

Стабилни системи за гашење пожара гасовима 
– инерген, аргон, FM-200, Novec 1230



Стабилни системи са инергеном

• Најбоље ефекте у процесу гашења пожара у затвореним 
просторијама показали су халогенизовани угљоводоници, 
познати под називом халони.

• Користе се код заштите скупе електронске опреме рачунских 
центара, вредносних папира у банкама, драгоцених предмета у 
музејима и слично.

• Халони приликом гашења не оштећују штићену опрему.

• Монтреалским протоколом (1987.) забрањена је производња и 
употреба фреона у коју спадају и халони (флуор, хлор и 
угљеник).

• По забрани употребе халона истраживања су усмерена на 
изналажење новог гаса који би у потпуности могао да замени 
халон.



• Такав гас мора да испуни три важна услова:

 Заштита материјалних добара

 Заштита људских живота

 Неутралност према животној средини

• Једно од решења нађено је у инертним гасовим и то смеши азота, 
аргона и угљен-диоксида (52% N2, 40% Ar, 8% CO2), при чему је овом 
гасу дат назив ИНЕРГЕН (IG-541).

• Инерген делује угушујуће, смањује концентрацију кисеоника у 
затвореној просторији.

• Инерген се чува у боцама под притиском од 150 bar. Боце су 
стандардне запремине 80 литара. Једна батерија боца може да 
садржи максимално 100 боца.

• Батерија боца са инергеном и припадајућом опремом не сме бити 
угрожена пожаром. Смешта се у просторију која је пожарно издвојена 
са минималном отпорности на пожар од 90 минута.

• За гашење истог пожара потребна је већа запремина инергенена него 
у случају гашења пожара халонима.



• Димензионисање цевовода се врши тако да је притисак на 
млазницама минимално 10 bar а време пражњења боца (време 
постизања концентрације) је 60 секунди.

• Инсталација за аутоматско гашење пожара инергеном је 
најсличнија инсталацији за аутоматско гашење пожара угљен-
диоксидом, код инергена није потребан задржавач активирања 
па је време испуне овим гасом просторије која се штити знатно 
краће. Притиском на тастер за блокаду гашења у току времена 
од 30 секунди могуће је привремено одложити деловање 
аутоматског гашења.

• Инсталације са аргоном служе за потпуну заштиту (за гашење 
целог штићеног простора).

• Пре активирања инсталације за гашење морају се аутоматски 
искључити технолошки процес, свако принудно струјање 
ваздуха (вентилација и климатизација) и аутоматски затворити 
сви отвори у штићеној просторији (врата, прозори и клапне), 
преко побудног сигнала на дојавној централи, како би се могла 
постићи потребна концентрација гаса за гашење.



• Активирање се врши преко система за аутоматску дојаву 
пожара у двозонској зависности са могућношћу ручног 
активирања.

• Начин активирања пилот боце је електрични преко 
електромагнетног вентила док се боце са гасом активирају 
пнеуматски.

• Сви делови стабилних уређаја који троше електричну 
енергију, морају се напајати из два независна извора 
електричне струје, од којих један мора бити 
акумулаторска батерија предвиђена за најмање 48 h рада 
у режиму „надзор“, 30 минута у режиму „аларм“.



Слика 1. Шема аутоматског стабилног система са инергеном



Слика 2. Електромагнетни актуатор

Слика 3. Ручни актуатор

Слика 4. Пнеуматски актуатор

Слика 5. Боце за гас



• Поред боца са гасом, опрема инсталације обухвата: сабирне 
цеви са редуциром притиска, зонске вентиле, цевне мреже, 
млазнице и носаче цевовода.

• Контрола напуњености боца врши се преко манометара који се 
налазе на свакој боци. Када дође до пада притиска у боци за 10 
bar, на противпожарној централи се активира звучни и 
светлосни сигнал.

• ПП централа обезбеђује: пријем и регистрацију сигнала о 
настанку пожара, сигнализацију искључења из рада једног или 
више јављача, сигнализацију квара на примарним водовима, 
сигнализацију квара на извору напајања, сигнализацију испада 
осигурача у функционално важним струјним колима, 
сигнализацију споја са земљом, протоколисање свих промена у 
раду инсталација за дојаву пожара, сигнализацију звучног 
алармног средства и сигнализацију пада притиска у боцама 
већем од 10 bar.



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

 SRPS EN 15004-10, Инсталације за гашење пожара – системи за 
гашење гасом – IG541

 NFPA 2001  - Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems

• Након завршене монтаже инсталација се подвргава испитивању на 
чврстоћу и непропусност

• Висина испитног притиска је 250 bar за сабирну цев и 100 bar за 
цевну инсталацију. Испитивање се врши ваздухом или азотом. 
Пробни притисак у цевоводима се мора одржати минимално 5 
минута.

• Испитивање на чврстоћу и непропусност врши извођач радова уз 
присуство надзорног органа и представника инвеститора. По 
завршеном испитивању сачињава се записник.

• Записник се предаје кориснику при техничком пријему и 
примопредаји инсталације.



• Функционалана проба подразумева симулирање пожара преко 
система дојаве.

• Том приликом се прати: 

 Да ли долази до активирања командне пилот боце, а преко ње до 
активирања батерија боца (отварање пнеуматских вентила на боцама)

 Да ли се гас појавио на свим млазницама

 Да ли се оглашава алармна сирена

 Да ли је на централи за дојаву пожара дошло до активирања звучне и 
светлосне сигнализације

 Да ли је дошло до искључења система за вентилацију

 Проба ручног активирања без испуштања гаса

 На крају се врши замена испражњених боца са новим боцама и 
инсталација се ставља у мобилно стање.



• Аргон спада у инертна средства за гашење пожара.

• У америчком стандарду NFPA 2001 верификовано је 11 
средстава међу којима су и инертни гасови IG-01 (99,9% 
Ar) и IG-55 (50% Ar, 50% N2).

• Инертни гасови делују на пожар угушујуће.

• Поред гашења пожара ови гасови се користе у 
превентивној заштити од пожара и експлозија као и 
заштита производа од оксидације.

• Извори снабдевања инертним гасом могу бити:
 Гасификационе станице (складиштење гаса у течном стању 

и испаривачка станица)

 Станице са батеријом боца

Стабилни системи са аргоном



• За опрему, сабирну цев, цеви и млазнице атест за цеви 
даје произвођач односно испоручилац опреме.

• Испитивање инсталације се врши ваздухом или азотом 
са постепеним повишењем притиска до 15 bar (према 
NFPA 2001)

• Пробни притисак у цевној мрежи се мора одржати 10 
min а за то време се не смеју појавити никаква цурења 
на спојевима нити се смеју појавити пукотине и 
видљиве деформације.

• По завршеном испитивању сачињава се записник који 
потписује надзорни орган, овлашћено лице извођача 
радова и представник инвеститора.

• Записник се предаје кориснику при техничком пријему 
и примопредаји инсталације.



• FM-200 је трговачки назив за C3HF7

• Деловање овог средства се битно разликује од халона (80 % хемијско 
деловање, 20 % физичко деловање).

• Према NFPA, FM-200 захтева веома брзо време истицања (10 секунди) 
да би се минимизирало распадање агенса на повишеним 
температурама.

• Novec 1230 је испарљива течност без боје са благим мирисом.
• Минимална концентрација гаса Novec по стандарду SRPS EN 15004 за 

пожаре класе А износи 3,4%, а за класу B 4,4%.
• Механизам гашења је физичко-хемијска инхибиција (последица 

распадања молекула на 18 мањих молекула)
• Приликом пожара и гашења, једињења Novec 1230 везују се са 

активним радикалима, чиме кидају ланчану реакцију процеса 
сагоревања.

• Продукти распадања Novec 1230 на температури 400°C су веома 
токсични. Један од продуката, флуороводоник HF веома је опасан са 
смртоносним последицама у концентрацији од преко 2500 ppm.

Стабилни системи са гасовима FM-200 и 
Novec



• За NOVEC се дефинише NOAEL (No observed adverse effect level) 
- највиша концентрација при којој нису запажене психичке и 
токсичне штетности на 10% и LOAEL (Lowest observable adverse 
effect level) - најнижа концентрација при којој су запажене 
психичке и токсичне штетности на 10,5%.

• Особе могу бити изложене парама Novec-а на ниским 
концентрацијама, на краће време, без озбиљних утицаја на 
здравље и сигурност.

• Изложеност већим концентрацијама на дужи период може 
узроковати вртоглавицу, поремећај координације и срчану 
аритмију.

• Непотребно излагање људи утицају пара Novec се мора избећи 
евакуацијом из угрожене области.



Хемијска формула CF3 CF2 C(O)CF(CF3)2

Хемијски назив Dodecafluoro-2-metilpentan-3 one
Молекуларна тежина 316,04
Тачка кључања на притиску 1 bar 49,0oC
Тачка стињавања/мржњена/ -108oC
Тачка испаравања на притиску 1 bar -16,36 oC
Притисак при 21,1 оС 4,05 bar
Густина течности 1600 kg/m3

Густина гасне фазе 1АТМ 13,6 kg/m3

Критична температура 168,66 oC
Критични притисак 18,65 bar
Критична густина 639,1 kg/m3

Критична запремина 494,5 cm3/molu
Топлота испаравања на тачки кључања 88,1 KJ/kg
Специфична запремина, гаса 1АТМ 0,07333 m3/kg
Специфична топлота ,течне фазе 1,1030 kJ/kg°C
Специфична топлота гасне фазе 0,891 kJ/kg°C
Вискозност - течности на 0oC/25oC 0,56/039 cSt
Растворљивост воде у течном NOVEC -у <0,001%
Притисак пара 0,4bar
Диелектрична отпорност ~60kV

Табела 1. Физичке карактеристике Novec 1230



• Предвиђене мере безбедности за аутоматске уређаје за 
гашење пожара Novec-ом су следеће:
 Усвојена је запреминска концентрација довољна за 

успешно гашење.

 Временско затезање од 30 секунди за евакуацију особља 
из штићених просторија.

 Гашење пожара у зачетку.

 Оптичка и акустичка сигнализација активирања уређаја.

 Могућност блокирања уређаја у затезном времену.

 Стална проходност путева за евакуацију.

 Постављање знакова упозоравања и упутстава на врата 
штићених просторија.


