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ТЕМА 7: 

Стабилне инсталације за гашење пожара 
пеном 



Увод 

• 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 

Компоненте система 



• 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. 

Активирање инсталације 



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 

 

 



• Извор снабдевања водом мора бити адекватног 
капацитета како би могао снабдевати систем за време 
одређеног временског периода. 

• Извор воде и начин снабдевања водом исти је као и за 
спринклер инсталације. 

• Вода мора бити одговарајућег квалитета, како не би 
дошло до појаве нежељених ефеката, који би утицали 
на стварање пене и на стабилност већ створене пене. 

• Тако где се могу појавити крупне честице довољно 
велике да зачепе отворе или оштете опрему, морају се 
поставити хватачи нечистоће. 

• Процентуално учешће воде у смеши воде и екстракта 
пене креће се у границама 94 до 97%. 

Извори снабдевања водом 



• Према америчким NFPA 11 прописима, минимална количина смеше 
за системе са тешком пеном  мора износити: 

а) За резервоаре са фиксним кровом, најмање 4,1 (l/min·m2) површине 
запаљиве течности, стим да се за заштиту резервоара у којима се 
складиште запаљиве течности чија је темп. запаљивости испод 37,8°C 
могу захтевати и веће количине мешавине (напр. за ацетон или бутилни 
алкохол, потребно је 6,5 l/min·m2 ) 
b) За резервоаре са пливајућим кровом (слика 6), покрива се површина 
прстена запаљиве течности између плашта резервоара и ивице 
пливајућег крова: 
- резервоари који имају заштитну брану за пену - 12 l/min·m2  
- резервоари који немају заштитну брану за пену – 20,4 l/min·m2  
c) Заштитне базене око резервоара (танкване) и површине на којима је 
изливена запаљива течност (на затвореном или отвореном простору) – 
6,5 за протеински и 4,1 l/min·m2 за синтетички екстракт пене. 
d) За резервоаре где се пена на површину горива доводи потповршински 
(испод нивоа течности) - 4,1÷8,1 l/min·m2 . 
 

 
 



Слика 6. Конфигурација система са тешком пеном за 
резрвоар са пливајућим кровом и заштитном браном 



• Према немачким  DIN 14493 стандардима, проток воде за системе са 
тешком пеном се одређује на бази потребне количине за нето 
површину заштитног базена или резервоара: 

а) За резервоаре са фиксним кровом пречника до 20 m, потребно је 
обезбедити 6,6 l/min воде по m2 површине резервоара. За резервоаре 
пречника преко 20 m, за сваки додатни m2 површине потребно је 
количину воде повећати за 0,2 l/min. 
b) За резервоаре са пливајућим кровом, потребно је обезбедити 6,6 
l/min·m2 површине прстенастог простора. 
c) За заштитне базене у којима се налазе стојећи резервоари, потребно је 
обезбедити 3 l/min воде по m2 нето површине заштитног базена, а у 
случају лежећих резервоара 6,6 l/min воде по m2 нето површине 
заштитног базена. 
 
• Према овом стандарду потребан проток воде мора се обезбедити у 

трајању од најмање 120 минута. 
 
 
 



• Ниво на коме се налази пумпа мора да буде нижи од нивоа 
извора воде (потопљена пумпа). Капацитет и напор пумпе 
треба да обезбеде довољан притисак на улазу у млазнице за 
најнеповољнији случај (најудаљенија млазница или расипач). 

• Потребна концентрација екстракта пене у мешавини пена-вода 
износи од 1÷6%, а тачну количину прописује произвођач. 
Количина екстракта пене одређује се за најнеповољнији случај. 

• Морају се предвидети и количине довољне за стварање смеше 
којом ће бити испуњени цевовди. 

• Потребно је обезбедити и залиху екстракта у износу који је два 
пута већи од количине екстракта потребног за гашење, и то у 
трајању од најмање 30 минута (према DIN), односно 25 минута 
(према NFPA 11). 

Пумпа за воду и екстракт пене 



• Екстракт се чува у резервоару за екстракте, који мора да 
буде направљен од материјала који су компатибилни са 
екстрактом. 

• За увођење екстракта у ток воде користи се посебна пумпа 
за екстракт, чији капацитет се бира према проценту 
мешања а напор мора бити за 1÷2 bar виши у односу на 
максимални притисак воде на месту на коме се врши 
убацивање екстракта. 

• Пумпа екстракта такође мора бити потопљена, испод 
нивоа екстракта у резервоару. 



• За производњу смеше пене и воде користе се аутоматски 
мешачи – дозатори. Проценат дозирања се креће у опсегу 0 до 
10%. Аутоматска регулација спроводи се посредством вентила 
контролом притиска или протока. 

• Цевоводи за довод пене до резервоара морају да буду 
одвојени од цевовода за довод воде за заштитне базене 
(танкване). 

• Цевоводи се димензионишу тако да на најнеповољнијем месту 
обезбеде тражени проток и потребан притисак, да се при томе 
води рачуна о свим губицима услед трења, локалних отпора и 
геодезијске висине. 

• Такође мора се извршити једновремена дистрибуција пене на 
површину која се штити. 

• Цевоводи морају бити од челика који је отпоран на повишени 
притисак и температуру. 

Остали елементи система 



• Цевоводи могу бити суви или мокри (испуњени смешом). 
• Цевоводи испуњени смешом морају бити заштићени од ниских 

температура. 
• Цевоводи се фарбају црвеном бојом. 
• Цевовди повезани са резервоаром не смеју се постављати 

круто, већ са слободним померањем до 500 mm. 
• Цевоводи треба да буду опремљени вентилима и цевоводима 

за пражњење и испирање. 
• Главни вентили и разделници смештени су или у 

противпожарној станици или ван ње. Треба да су прегледни, 
уочљиви и приступачни. 

• Минимално растојање вентила од објекта који се штити мора 
бити 30 m, могу бити и на мањој удаљености ако су адекватно 
заштићени. 



• Димензионисање система врши се на основу површине коју 
треба покрити пеном. 

• Ако системом за гашење пеном треба штитити више међусобно 
одвојених објеката, капацитет система се одређује према 
највећем појединачном објекту. 

• Потребан притисак пумпе за транспорт смеше израчунава се на 
основу потребног притиска уређаја за производњу пене, а 
добија се збиром потребног притиска на млазницама, притиска 
који се губи на савлађивању отпора струјању у цевоводима и 
арматури и висинске разлике за најудаљенију млазницу 
(најнеповољнији случај). 

• Напајање свих потрошача ел. енергијом (пумпе, вентили и 
друго) неопходно је вршити из два независна извора напајања. 

Димензионисање система и услови за 
пројектовање 



Потребно време за гашење 

• Према NFPA 11, системи са тешком пеном, морају 
функционисати са минимално потребном количином 
пене у следећем времену: 

• Резервоари са фиксним кровом за запаљиве течности 
темп. запаљивости од 37,8°C до 93,3°C  - 30 минута. 

• Резервоари са фиксним кровом за запаљиве течности 
темп. запаљивости испод 37,8°C - 55 минута. 

• Резервоари са пливајућим кровом: 
– Са заштитном браном за пену – 20 минута 
– Без заштитне бране за пену – 10 минута 

• Код изливених запаљивих течности и заштитних базена: 
20÷ 30 минута у зависности од врсте течности. 

 

 



• Користе се за гашење пожара у затвореним просторима и резервоарима за 
складиштење запаљивих течности. Код заштите резервоара, број пенушања 
не сме да пређе вредност од 100. 

• Ови системи слични су по конфигурацији системима са тешком пеном, само 
се разликују по млазницама за стварање пене, потребној количини пене и 
потребном времену за рад система. 

• Према DIN 14493 стандарду, количина воде коју треба обезбедити за рад ових 
система износи: 

а) За резервоаре са фиксним кровом пречника до 20 m, 3 l/min воде по m2 
површине резервоара, пречника преко 20 m, за сваки додатни m2 површине 
потребно је количину воде повећати за 0,2 l/min. 
b) За резервоаре са пливајућим кровом, потребно је обезбедити 3 l/min·m2 

површине прстенастог простора. 
c) За заштитне базене у којима се налазе стојећи или лежећи резервоари, 2 l/min 
воде по m2 нето површине заштитног базена. 
 
• Потребан проток воде мора се обезбедити у трајању од најмање 60 минута. 

 
 

Аутоматски стабилни системи за гашење 
пожара средње тешком пеном 



• Намењени су за гашење пожара у затвореним просторима 
(подрумима, халама, машинским одељењима, силосима..) 

• Предност овог система у односу на системе са тешком и средње 
тешком пеном је у томе што је потребна мања количина воде и 
екстракта пене, мањи капацитет пумпи, па овај систем 
генерално изискује мање инвестиционе трошкове. 

• Уместо млазница постављају се генератори за пену. 
• Смеша створена у противпожарној станици цевоводима долази 

до генератора који су постављени на спољашње зидове 
просторије, непосредно испод плафона, кроз чију мрежу 
вентилатор удувава ваздух и ствара лаку пену која улази у 
штићени простор. 

• Лака пена мора да испуни штићени простор у коме је избио 
пожар у потпуности. 

Аутоматски стабилни системи за гашење 
пожара лаком пеном 



• Активирање система са лаком пеном врши се 
аутоматски преко система за дојаву пожара, са 
могућношћу и ручног активирања. 

• Пре активирања мора се извршити звучно и 
светлосно упозорење људи који се налазе у 
угроженом простору, а систем мора да има задршку 
активирања док се људи не евакуишу. 

• Затим се аутоматски искључује електрични напон и 
затварају сва врата, прозори и други отвори како би 
се спречило отицање пене из штићеног простора. 

• Потребна количина воде мора да буде обезбеђена 
за рад система од најмање 30 минута. 



• Потребна количина лаке пене рачуна се према обрасцу: 

𝑅 =
𝑉

𝑡
∙ 𝑓𝑏, 

где су: 
𝑅 - потребна количина лаке пене, m3/min 
𝑉 - запремина која се штити, m3 
𝑡  - потребно време покривања, min 
𝑓𝑏 - фактор разарања пене (𝑓𝑏А = 1,5 за пожаре класе А и 𝑓𝑏𝐵 = 1,7 за 
пожаре класе B). 
• Уколико се простор паралелно штити и спринклер системом, код 

прорачуна количине пене коефицијентом 𝑅𝑠 треба узети у обзир да ће 
водени млаз спринклера деградирати део пене, а коефицијентом 𝐶𝐿 
да ће доћи до губитка дела пене кроз незаптивене отворе у 
грађевинском омотачу: 

𝑅 = (
𝑉

𝑡
+ 𝑅𝑠) ∙ 𝑓𝑏 ∙ 𝐶𝐿, 

 
 

 



Време потребно за покривање лаком пеном зависи од врсте 
гориве материје: 

 Врста гориве материје Потребно време за 
покривање, min 

Пожари класе А 

Материјали са ниском густином (пенасте гуме, пенасти 
материјали, папирна влакна) 

4 

Материјали са високом густином (ролне папира, напаковани 
тврди папир) 

5 

Гуме за моторна возила, растресити материјали, материјали у 
картонским кутијама, амбалажа и пластика 

6 

Пожари класе B 

Запаљиве течности са темп. запаљивости испод 55° 3 

Запаљиве течности са темп. запаљивости изнад 55° 4 



• Пројекат је урађен за објекат фабрике боја и лакова. Штити се 
складиште сировина, производни погони и магацин готових 
производа. 

• Роба се складишти у распону висина 3 до 7 m. 
• Инсталација је изведена као са лаком пеном која у потпуности 

прекрива запаљиви материјал. 
• Инсталација за снабдевањем водом је на принципу дренчер сувог 

система (изнад клапне дренчер вентила су цевоводи испуњени 
ваздухом). 

• Механизам гашења пожара лаком пеном обухвата: смањење конц. 
кисеоника на месту пожара, хлађење површине, заустављање 
преноса топлоте конвекцијом и зрачењем и спречавање слободног 
протока ваздуха и ослобађање запаљивих пара. 

• Инсталација садржи одређен број генератора лаке пене који од 
раствора воде, пенила и ваздуха стварају потребну количину пене. 

• Број пенушања (експанзија) износи око 1:820. 

Извод из пројекта стабилног система за 
гашење пожара лаком пеном 



• Када дојава пожара да сигнал о појави пожара, преко 
соленоидног вентила се подиже клапна дренчер вентила и он 
пропушта раствор воде и пенила до генератора. 

• Изабрано је синтетичко пенило за гашење поларних 
угљоводоника високе отпорности на алкохоле, густине 1,06÷1,1 
g/cm3, Ph вредности 6÷8, вискозности max. 500 cSt при 20°C. 

• За поларне угљоводонике потребно је да запреминска 
концентрација пенила у раствору буде 6%. 

• Основни елементи инсталације су: резервоар воде запремине 
110 m3, пумпно постројење за повишење притиска (1 радна 
пумпа на ел. погон, 1 резервна дизел пумпа и 1 џокеј пумпа за 
одржавање притиска у мрежи), два мембранска суда са 
пенилом сваки запремине 7,5 m3 са мешачем широког опсега 
мешања, дренчер вентил, цевна мрежа, генератори лаке пене и 
остала пратећа арматура. 



• Мембрански суд за пенило представља посуду са мембраном од 
еластомера која је ојачана најлонским влакнима. Притисак воде из 
система деформише мембрану у којој се налази концентрат и 
истискује га ка мешачу. 

• Предност мембранских судова (слика 7) је то што су веома 
једноставне конструкције и за рад не захтевају спољашњи извор 
енергије сем извора воде под притиском. Недостатак је што се суд не 
може пунити пенилом док је под притиском воде. 

• Мешач је ејекторског типа, DN150, опсега протока 100÷5600 l/min, 
максималног радног притиска 16 bar. 

• Цевоводи се израђују од црних бешавних челичних цеви (DIN2448), 
односно SRPS C.B5.221. 

• Цевоводи се међусобн спајају заваривањем. 
• Цевоводи се воде са нагибом 0,2% према местима испуста, како би се 

могли испразнити, а на крајевима цевовода постављене су славине за 
испирање DN50. 

• Максимални дозвољени притисак у цевоводу не сме прећи вредност 
од 16 bar. 



Слика 7. Мембрански судови са мешачем ејекторског типа 



• Дренчер систем са електричном активацијом треба користити само у 
комплету са електричним панелом за отварање дренчер вентила 
(аутоматска контрола). 

• Према пропису NFPA11A, неопходно је обезбедити неисцрпан извор 
воде за целокупно врме рада инсталације од 25 минута. 

• На доводу воде испред мешача неопходно је поставити одвајач 
нечистоће са ситом пречника отвора 1 mm. 

• Каблови који напајају електричном енергијом пумпе су целом 
дужином заштићени од пожара у трајању од 30 минута. 

• Код димензионисања цавовода препоручене брзине раствора су до 
10 m/s цевоводима и до 6 m/s у арматури. Притисак у систему не сме 
прећи 16 bar. 

• Пад притиска у инсталацији се израчунава по Darcy-Weisbach 
једначини (на истоветан начин као и код система са воденом маглом): 

∆𝑝1 = 2,252 ∙
𝜆∙𝐿∙𝜌∙𝑄2

𝑑5  bar . 

 


