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ТЕМА 9: 

Стабилни системи за гашење пожара прахом 



Увод 

• Аутоматски стабилни системи за гашење пожара прахом 
употребљавају се врло ретко и у 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 у неким 
случајевима могу гасити и пожари на електричним уређајима 
под напоном. 

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

• Недостатак праха је склоност ка слегању и грудвању, што је и 
основни разлог за врло ретку примену ових система у пракси. 

 



• Аутоматски стабилни систем са прахом (слика 1) се састоји од: 
резервоара за прах, боца за погонски гас са механизмом за 
активирање система, цевовода, млазница, елемената за активирање и 
управљање и уређаја за сигнализацију и аларм. 

• Од челичних боца са погонским гасом, па надаље, све до излазних 
млазница, системи су практично исти. Једина разлика је у елементима 
за активирање: ако је температура индикација пожара онда је 
механички систем са топљивим елементима или ампулама, или 
термички јаваљачи пожара; ако је дим индикација пожара, постављају 
се оптички детектори пожара. 

• Аутоматски стабилни системи за гашење пожара прахом који се 
користи за запреминско гашење пожара у простору где се налазе 
људи мора имати поуздан систем звучне сигнализације, а гашење се 
може започети тек после датог звучног сигнала, тако да сва лица могу 
напустити простор који се штити.  

• Време од почетног звучног сигнала за узбуну до гашења не треба да 
буде веће од 30 секунди. 

 

Елементи система 



Слика 1. Аутоматски стабилни систем за гашење пожара 
прахом 





• 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. 

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

• Систем мора да има и могућност полуаутоматског активирања 
(притиском на тастер) и ручно, на самом систему преко 
вентила. 

• Отвори који се не могу затворити унутар штићеног простора не 
смеју по својој површини бити већи од 3% запремине штићеног 
простора. Ако отвори премашују ову површину, мора се 
повећати количина праха приликом пројектовања. Отвори који 
се не могу затворити морају бити опремљени допунским 
млазницама за прах. 

 

 



• Минимална потребна количина праха за гашење износи 1 
kg/m3 запремине штићеног простора, према стандарду DIN 
14492. 

• Аутоматским стабилним системом може се вршити заштита 
више одвојених простора или објеката, с тим што се потребна 
количина праха одређује према највећем простору, односно 
објекту. Овакав систем мора за сваки простор да има посебан 
зонски вентил. 

• Од највеће важности за ефикасно гашење пожара је да 
потребна количина праха буде доведена на место пожара за 
време које не сме да буде веће од 30 секунди. 

• Прорачун губитка притиска у дистрибутивном цевоводу врши се 
према следећем обрасцу: 

Потребна количина праха за гашење 



𝑝 = 0,053 ∙ 𝑘 ∙
𝑄2

𝑑5
𝐿 

Где је: 

𝑝 - губитак притиска у bar-има, 

𝑘 - коефицијент који зависи од материјала цеви, 

𝑄 - проток праха у kg/s, 

𝑑 - унутрашњи пречник цевовода у cm, 

𝐿 - дужина цевовода у m. 

• Цевни развод треба да буде што једноставнији, са што мање 
колена и рачви, да би се избегло зачепљење. 

• Млазнице служе да распрше прах равномерно унутар штићеног 
простора. Рапоред треба да је такав да прах брзо испуни 
простор који се штити. 

• Избор млазница се врши према протоку и према површини коју 
покривају на основу упутства произвођача. 



• 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. 



ТЕМА 10: 

Инсталације за гашење пожара аеросолом 



• 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. 

Увод 



Елементи система 

• 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). 



• 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). 





• 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 



• Укупна маса пуњења супстанце која сагоревањем образује 
аеросол, неопходна за гашење пожара у просторији познате 
запремине и нехерметичности, одређује се формулом: 

 

Прорачун инсталације 

𝑀 = 1,1 ∙ 𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉, 
Где је: 
𝑀 – укупна маса пуњења супстанце која сагоревањем образује аеросол 
(kg), 
𝐾 – коефицијент који узима у обзир неравномерно распоређивање 
аеросола по висини просторије, нехерметичност просторије, 
специфичности гашења и остале карактеристике које одређује 
произвођач опреме, 
c –  концентрација аеросола по јединици запремине, која прекида процес 
сагоревања и чија је вредност одређена експериментално за сваки тип 
аеросолног генератора, узима се из техничке документације произвођача 
(kg/m3), 
V –  запремина штићене просторије (m3). 
 



• Прорачун коефицијента K према руском пропису 
SP5.13130.2009: 

 
𝐾 = 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4, 

Где су: 

𝐾1– коефицијент који узима у обзир неравномерно 
распоређивање аеросола по висини просторије (𝐾1=1, при висини 
просторије до 3 m; 𝐾1=1,15, при висини просторије од 3 до 5 m; 
𝐾1=1,25, при висини просторије од 5 до 8 m; 𝐾1=1,4, при висини 
просторије од 8 до 10 m), 

𝐾2– коефицијент који узима у обзир нехерметичност просторије,  
одређује се по формули: 𝐾2 = 1 + 𝑈

∗ ∙ 𝑡1, 

 



𝑈∗– представља вредност релативног интензитета испуштања аеросола 
при датим вредностима параметра нехерметичности и параметра 
распореда нехерметичности по висини штићене просторије 𝜓, (s-1) – 
одерђује се табеларно, 

𝑡1– време ликвидације пламеног горења у заштићеној просторији, (s) – 
𝑡1 =6 s, утврђена температура експерименталним путем, 

𝐾3 – коефицијент који узима у обзир карактеристике гашења  каблова у 
хаваријском режиму експлоатације, а усваја се: 

𝐾3=1,5 – за кабловске објекте, 𝐾3=1,0 – за остале објекте 

𝐾4 – коефицијент који узима у обзир особености гашења каблова при 
њиховој различитој оријентацији у простору, а усваја се: 

𝐾4=1,15 – при нагибу уздужне осе кабловског објекта према хоризонту 
под углом већим од 45° (вертикални, нагнути кабловски колектори, 
тунели, пролази и кабловски шахтови), 𝐾4=1,0 – у осталим случајевима 

 

 

 

 



Табела - Одређивање параметра 𝑈∗ 



• Параметар  𝑈∗ = 𝑓(𝛿, 𝜓) одређује се табеларно, где су: 

𝛿 =
 𝐹

𝑉
, m−1- параметар нехерметичности штићене просторије, 

 𝐹 ,m2 - површина стално отворених врата 
𝜓 – параметар расподеле нехерметичности по висини штићене 
просторије, одређен као однос површине стално отворених 
отвора, који се налазе у горњој половини штићене просторије, 
према сумарној површини стално отворених отвора просторије. 
 
• Потребан број генератора се одређује као: 

𝑁 =
𝑀

𝑚𝑝
, 

Где је: 

𝑚𝑝 - маса пуњења једног генератора у kg. 
 

 



• Прорачун натпритиска при доводу аеросола у просторију у којој 
се гаси пожар према руском пропису SP5.13130.2009 за 
нехерметичне просторије: 

 𝑃𝑚 = 𝑘 ∙ 𝐴
𝑛, kPa, 

Где су: 
A– бездимензиони параметар који се израчунава помоћу израза: 

𝐴 = 1,13 ∙ 10−8 ∙ 1 − 4,4 ∙ 10−3 ∙
𝑆∙𝜏𝑔𝑒𝑛

𝑉
∙
𝑄∙𝐼

𝛿
, 

Q (J/kg) - Специфично одавање топлоте при раду генератора (односи се на јединицу 
масе аеросола, преузима се из техничке документације генератора), 
S (m2) - Сума површина зидова, подова и плафона просторије 

𝜏𝑔𝑒𝑛 (s) - Време рада инсталације 
V (m3) - Запремина штићене просторије 
I (kg/m3·s) - Интензитет довода аеросола у штићену просторију (оснос масе пуњења 
аеросолног генератора и времена рада инсталације и запремине штићене просторије) 
Параметар нехерметичности штићене просторије 

Коефицијенти који износе:  0,01≤А≤1,2 су: k=20 kPa, n=1,7 
   A>1,2 су: k=32 kPa, n=0,2 
 



• Ако је вредност параметра A<0,01 сматра се да је испуњен 
услов 𝑃𝑚 < 𝑃𝑑𝑜𝑧, где је 𝑃𝑑𝑜𝑧 -гранично дозвољени притисак у 
просторији. У том случају даљи прорачун натпритиска није 
неопходно извршити. 

• Дозвољени натпритисак се обично узима као 0,3 kPa или се 
може узети као дозвољено оптерећење конструкције на ветар. 

• За херметичне просторије 𝛿 = 0, натпритисак 𝑃𝑚 при довођењу 
аеросола у просторији одређује се по формули: 

𝑃𝑚 =
0,0265∙𝑄∙𝑀𝑝

𝑆∙𝜏𝑔𝑒𝑛
∙ 1 − 𝑒𝑥𝑝 −0,0114 ∙

𝑆∙𝜏𝑔𝑒𝑛

𝑔𝑒𝑛
, kPa  

Где су: 

Q (J/kg) - Специфично одавање топлоте при раду генератора по јединици 
масе аеросола, 

𝑀𝑝(kg) – Маса пуњења свих аеросолних генератора, 

S (m2) - Сума површина зидова, подова и плафона просторије, 

𝜏𝑔𝑒𝑛 (s) - Време рада генератора, 

V (m3) - Запремина штићене просторије 



ТЕМА 11: 

Стабилни системи са гасовима FM-200 и 
Novec 



• 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. 

Увод 



• 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. 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. 

 



Извод из пројекта 

• У циљу заштите од пожара сервер соба пословног комплекса 
пројектован је стабилни модуларни систем за аутоматско 
гашење пожара средством Novec 1230. 

• Систем је пројектован за две независне зоне уз једновремено 
гашење просторије и дуплог пода просторије. 

• Пројекат мора бити изведен према стандардима NFPA 2001 и 
ISO 14520-5:2000E у недостатку домаћих прописа. 

• Активирање инсталације је аутоматски јављачима пожара 
везаним у две посебне петље са „двозонском зависношћу“. 

• Предвиђена је могућност ручног електричног активирања и 
блокаде гашења преко одговарајућих тастера, који су 
инсталирани поред улазних врата штићеног простора. 

• Централа за надзор и активирање гашења треба да омогући 
командовање ПП системом. У сектору гашења предвиђена је 
звучна и светлосна сигнализација аларма дојаве пожара и 
активирања гашења. 



• Централа додатно обезбеђује електрични надзор уређаја за 
активирање вентила, алармне сирене, светлосног упозоравајућег 
паноа, индикацију напуњености боца и присуства напона за напајање 
из спољашње мреже. 

• Поједине функције као што су затварање клапни, искључивање 
напајања ел. енергијом простора и сл. програмски се прилагођава 
специфичним технолошким захтевима корисника. 

• Могући узроци пожара су: недостаци на електро инсталацијама и 
опреми, интензитет оптерећења радних компоненти, немарност 
запосленог особља, намерно паљење. 

• Сагорљиве материје које чине пожарно оптерећење у штићеном 
простору: изолација електричних инсталација, електронска и друга 
опрема, приручна опрема и материјали, делови намештаја и 
материјали за унутрашњу обраду просторија. 

• На бази анализе пожарног оптерећења очекује се средњи и брзи 
развој пожара. 



Слика. Шема гашења пожара са гасом Novec 1230 (1. боца са гасом, 2. 
електромагнетни вентил, 3. вентил на боци, 4. манометар, 5. флексибилно црево, 

6. млазница, 7. носач цеви, 8. ПП централа, 9. ручни јављач пожара, 10. 
аутоматски јављач пожара, 11. сирена, 12. пано „гас“) 



Слика. Заштита сервер сале аутоматским стабилним системом са гасом Novec 
1230   



• Боца са гасом је постављена у сектору гашења. 
• Запремина радног простора V=91,8 m3. 
• Количина гаса одређује се на следећи начин: 

𝑚 =
𝑉

𝑆
∙

𝐶

100−𝐶
=

91,8

0,0719
∙

6

100−6
= 81,5 kg 

 
 
Где су: 

V (m3) - запремина штићене просторије = 91,8 m3, 

S (m3/kg) – специфична запремина = 0,0719 m3/kg, 

C (%) – концентрација гаса Novec 1230 = 6%. 

 


