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ТЕМА 8: 

Стабилни системи за гашење пожара прахом 



Увод 

• Аутоматски стабилни системи за гашење пожара прахом 
употребавају се у врло ретким и специфичним случајевима, 
најчешће када су за гашење пожара сви други аутоматски 
стабилни системи неприменљиви. 

• Прах је универзално средство за гашење пожара, који гаси 
пожаре угушујуће и антикаталитички. Прахом се могу гасити и 
електрични уређаји под напоном. 

• Прах је неотрован, нешкодљив и отпоран на ниске температуре. 

• Негативна особина је склоност ка слегању и грудвању што је и 
главни разлог за врло ретку примену аутоматских стабилних 
система за гашење пожара прахом. 



• Систем се састоји од: резервоара за прах, боце са погонским 
гасом и механизмом за активирање система, цевовода, 
млазница, елемената за активирање и управљање и уређаја за 
сигнализацију и алармирање. 

• За активирање система користе се механички системи са 
топљивим елементима или ампулама. 

• Електрично активирање може бити путем температурних (ако је 
температура индикација пожара) и оптичких јављача пожара 
(ако је дим индикација пожара). 

• Важан елемент система је звучна сигнализација, гашење 
почиње тек након 30 секунди од оглашавања звучног сигнала 
тако да сва лица могу да напусте простор који се штити. 

 

Елементи система 



• Прах за гашење се налази у посебном резервоару у који се 
уводи погонски гас (угљен-диоксид, азот или ваздух), који 
својом погонском енергијом наталожени прах из система 
доводи на место пожара. 

• Резервоар за гас је цилиндричног облика, уграђен на постољу. 

• У резервоару је уграђена узгонска цев, филтер за испирање, 
вентил сигурности, прикључни вентил за погонски гас, отвор за 
пуњење праха, отвор за пражњење, арматура са мерним 
инструментима. 

• Резервоар треба сместити у просторију која је безбедна од 
пожара (пожарно издвојена). 

• Активирање система се врши аутоматски (преко аутоматских 
јављача пожара) а може бити и механичко, пнеуматско, 
електрично или комбинација наведених начина. 

• Систем мора да има могућност полуаутоматског активирања 
(притиском на тастер) и ручно. 



• Ако простори који се штите имају отворе (врата, прозори и 
слично) они треба аутоматски да се затварају при гашењу. 

• Сви погонски уређаји треба да се искључе из рада (вентилација, 
климатизација, електропогони и др.) 

• Отвори који не могу да се затворе морају бити опремљени 
допунским млазницама за прах. 

• Код добро заптивених простора, код којих се при гашењу може 
створити виши притисак (преко 350 mmVS, тј. 0,034 bar) морају 
се на највишем месту просторије поставити аутоматски уређаји 
за растерећивање притиска. 

• Минимална потребна количина количина праха за гашење 
износи 1 kg/m3 запремине штићеног простора. 

• Аутоматским стабилним системом може се вршити заштита 
више одвојених простора или објеката, с тим да се количина 
праха одређује према највећем простору, односно објекту. 

• За сваки простор потребно је предвидети посебан зонски 
вентил. 



• За ефикасност гашења од највеће је важности да потребна 
количина праха буде доведена на место пожара за време које 
не сме да буде веће од 30 секунди. 

• Цевоводи који служе за транспорт праха од резервоара до 
млазница треба да буду што једноставније конфигурације са 
мање лукова и кривина како би се избегло зачепљење. 

• Мора се обезбедити потребан однос гаса и праха да би се 
остварио принцип пнеуматског транспорта. 

• Млазнице служе да распрше прах по штићеном простору. 
• Распоред млазница треба да буде такав да облак праха брзо 

испуни простор који се штити. 
• Избор млазница се врши према вредности масеног протока 

праха и према површини коју могу покрити, пречник млазнице 
не може бити мањи од 6 mm. 



Слика 1. Шема аутоматског стабилног система са прахом 
(1. резервоар са прахом, 2. боца са гасом за испирање, 3. разводник аутоматског вентила, 4. 

мешач, 5. поклопац за пуњење, 6. главни вентил, 7. прикључак за ватрогасно возило, 8. 
вентил, 9. цевовод праха, 10. сајла која држи тег, 11. тастер за ручно активирање, 12. ручица 
за испирање, 13. пнеуматски цилиндар, 14. командни орман, 15. тег, 16. батерија боца, 17. 
командна боца, 18. челична сајла са растегљивим елементом, 19. командна боца за ручно 

активирање, 20.млазница, 21. алармна сирена) 



Слика 3. Гашење пожара 
мониторима за прах на броду  

Слика 2. Боце за гас и прах 



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

 SRPS EN 12416-1:2010, Инсталације за гашење пожара - 
Системи са прахом - Део 1: Захтеви и методе испитивања за 
компоненте 

 SRPS EN 12416-2:2010, Инсталације за гашење пожара - 
Системи са прахом - Део 2: Пројектовање, извођење и 
одржавање 

 NFPA 17  - Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems 

 VdS 2111 

• За стабилне инсталације за гашење пожара прахом извођач радова 
је дужан да прибави сертификат од овлашћеног правног лица о 
исправности тих уређаја и да записник о обављеном испитивању 
стави на увид комисији надлежној за технички пријем објеката. 

 

 

 



 
• Код инсталација са прахом мора се урадити следеће: 

 Пре уграђивања цеви треба очистити изнутра 

 Млазнице пре постављања треба пажљиво продувати 

 Арматура за ручно активирање и пробе мора бити пломбирана 

 На погодним местима, на пример на разводнику, уградити прикључке 
на славинама, за продувавање и чишћење инсталације од заосталог 
праха. 

 Резервоари, погонске боце и арматура система различитих 
произвођача могу се разликовати  по конструктивним детљима али не 
функционално. 

 Важно је придржавати се упутства за произвођача за монтажу, пробу и 
одржавање система. 

• Потпуна проба система, са избацивањем праха кроз млазнице, је скупа и 
ретко се користи. 

• Делимичне пробе подразумавају проверу да ли прах долази до штићене 
просторије. Ово се постиже уградњом елемената који омогућавају пробу без 
избацивања праха. 

 

 

 

 

Одржавање стабилних система са прахом 



• Дневни прегледи обухватају: 
 Визуелни праглед инсталације. 
 Визуелна контрола масе погонског гаса у боцама 
 Контрола сигнализације на централи 

• Шестомесечни прегледи (врши овлашћена организација) обухвата: 
 Контрола масе погонског гаса у боцама мерењем (уколико је дошло до 

губитка гаса потребно је инсталацију допунити) 
 Контролисати прах, по потреби га растрести и просејати 
 Испитати рад централног уређаја за надзор и система за дојаву пожара 
 Преглед млазница 

• Годишњи преглед обухвата: 
 Функционална проба система 

 
• На сваких 5 година: 

 Боце за погонски гас и резервоари за прах се испитују на притисак 
хладним воденим притиском (ХВП) 
 

• О спроведеним контролама и одржавању води се књига одржавања. 
 
 

 



ТЕМА 9: 

Стабилни системи за гашење пожара 
аеросолом 



Увод 

• Средство развијено у Русији као замена за халоне. 

• Коришћено у војне сврхе и у космичком програму. 

• Аеросоли су средство за гашење пожара које се састоји из 
финих честица чврсте фазе и гаса који је носилац. 

• Честице аеросола су пречника мањег од 10 μm док су код сувог 
праха честице знатно крупније (25-150 μm). 

• Сходно томе, честице аеросола имају знатно мању масу од 
праха, задржавају се у ваздуху знатно дуже и много мање 
прљају штићени простор. 

• Суви прах је потребно усмерити директно на пламен, док се 
аеросоли понашају као гасови јер испуњавају цео простор. 

• Механизам гашења је хемијска реакција са слободним 
радикалима у пламену чиме се спречава процес горења. 



• Обично аеросоли садрже честице калијум карбоната (K2CO3) 
које се формирају термичким разлагањем пуњења које 
формира аеросол и које као оксиданс садржи калијум нитрат 
(KNO3) – шалитру. 

• Када аеросол доспе у пламен, његове честице апсорбују 
топлоту, разлажу се и ослобађају веома реактивне калијумове 
јоне (K+) који реагују са хидроксилним (OH-), водониковим (H-) и 
кисеониковим (O2-) слободним радикалима који одржавају 
процес сагоревања, производећи безопасна једињења (калијум 
хидроксид KOH и воду H2O) 

• Аеросол има и секундарне механизме гашења као што је 
хлађење пламена, смањење концентрације кисеоника али са 
знатно мањим интензитетом од примарног ефекта кидања 
ланца сагоревања. 

• Аеросол гаси пожаре класе A, B и C као и пожаре на 
електричним инсталацијама (до 10 kV).  

Елементи система 



• Примена аеросола: производне просторије и машинске хале, 
трансформатори и генераторска постројења, разводни ормани, 
кабловски тунели, млинови и силоси, гараже, складишта, 
електронски и рачунарски центри, простори са дуплим 
подовима и спуштеним плафонима, библиотеке и складишта 
драгоцености, простори без сталног присуства људи. 

• Значајна предност аеросола у односу на гас и суви прах је мања 
потребна количина средства за гашење 50-100 g/m3 према 900 
g/m3 CO2 и 1400-1800 g/m3 за суви прах. 

• Такође аеросол се производи у генераторима из којих истиче 
тако да нису потребни дистрибутивни цевоводи ни млазнице. 

• Генератори су обично малих габарита, инсталација је релативно 
једноставна и не захтева пуно одржавања. 

• Ограничења: не могу се штитити простори велике запремине 
(преко 5000 m3) ни висине преко 12 m. 



• Аеросол није директно штетан за људско здравље, али 
приликом његовог испуштања јавља се веома густ бели дим који 
смањује видљивост у просторији. 

• Приликом испуштања аеросол развија високу температуру (на 
излазу из генератора око 400°C, на растојању 1,6 m до 200°C и на 
растојању од 2,5 m до 75°C). 

• Активирање система за гашење пожара изводи се аутоматски, 
ручно и комбиновано: 
 Аутоматско-електричним импулсом – контактом и преко 

штапина, 

 Ручно- даљински, електричним контактом преко прекидача. 
 

• Прорачун поребног броја аеросолних генератора врши се према 
поступку који је дат у Правилнику о техничким захтевима за 
системе за гашење пожара пиротехничким генерисаним 
аеросолом („Службени гласник СРЈ“, број 58/1999). 

 



Слика 4. Аеросолни генератор 
(1. штапин, 2. канали за хлађење, 

3. комора за сагоревање, 4. 
пуњење, 5. кућиште, 6. електрични 

упаљач) 

Слика 6. Пример гашења 
пожара на гасним или дизел 
моторима 



• Најважнији стандарди у области стабилних система за гашења 
аеросолима су: 

 SRPS EN 15276-1:2019 - Инсталације за гашење пожара – 
Системи за гашење са кондензованим аеросолом – Део 1: 
Захтеви и методе испитивања за компоненте 

 SRPS EN 15276-2:2019 - Инсталације за гашење пожара – 
Системи за гашење са кондензованим аеросолом – Део 2: 
Пројектовање, уградња и одржавање 

 SNiP 2.04.09.-84 и GOST 27331-37 

 NFPA 2010  - Standard on Aerosol Fire-Extinguishing Systems  

 

 



• Приликом пуштања  у рад система врши се функционално испитивање 
система 

• Испитвање система се врши симулирањем пожара и провером 
функционисања свих елемената осим самог генератора. 

• Контролисање обухвата: 

 провера да ли штићени простор укључујући и ветилациони систем и 
надпритисне клапне одговрају оном из пројекта 

 број, положај, начин постављања, тип и орјентација генератора треба 
да одговрају пројектном решењу 

 генератори морају да су постављени тако да не угрозе присутна лица 
током активирања 

 испуцавање се не препоручује 

 у случају запреминске заштите проверава се интегритет простора 

Одржавање стабилних система са 
аеросолима 



• Корисник врши сталну контролу исправности аутоматског 
система за гашење пожара аеросолом. 

• Контрола звучне и светлосне сигнализације у аутоматским 
системима за гашење пожара аеросолом обавља се 
свакодневно. 

• Контрола електричних линија активирања и генератора се 
обавља тромесечно. 

• Контрола електричних параметара и провера функционисања 
система за гашење пожара аеросолом врши се према 
техничком упутству, при чему места где се изводе испитивања 
морају бити опремљена знацима упозорења. 

• Детаљан преглед и контрола свих саставних делова система за 
гашење пожара аеросолом врши се сваких пет година. 

• Корисник система за гашење пожара аеросолом води 
контролну књигу, чији се образац даје у прилогу  правилника и 
чини његов саставни део. 



• У складу са стандардом SRPS EN 15276-2:2019: 

 шестомесечно се проверава стање генератора, 
причвршћеност генератора, стање у односу на корозију и 
старост генератора у односу на предвиђени животни век, 

 годишње се проверава стање простора који се штити у 
односу на пројектну документацију (димензије, интегритет, 
вентилација, надпритисне клапне, распоред опреме и 
намештаја итд.) 

 


