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ТЕМА 8: 

Стабилни системи за гашење пожара угљен-
диоксидом и инертним гасовима 



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. 



• Код система са механичким активирањем, када се у 
просторији температура повиси до одрђене вредности долази 
до топљења лемента од лако топиве легуре или прскања 
стаклене ампуле на температурном растављивом чланку, који 
се налазе на челичном затегнитом ужету чиме се уже прекида. 

• Тада се ослобађа тег, који ослобађа полуге командног ормана. 
После временске задршке ослобађају се тегови на батерији 
боца угљен диоксида чиме се отварају све боце а гас испушта у 
штићени простор преко дистрибутивних колектора, цеви и 
млазница. 

• Ако постоји више зона гашења, претходно се, такође 
аутоматски, помоћу ослобођеног тега отвори преко механичког 
разводника одговарајући вентил да би гас био упућен на 
одговарајућу зону гашења. 



• Код система са мехничко-пнеуматским активирањем, 
топиви елемент кида везу челичног ужета. На тај начин 
се ослобађа тег који својом тежином пробија мембрану 
командне боце за аутоматско активирање. 

• Погонска енергија угљен-диоксида из погонске боце 
отвара на разводнику зонски вентил који води у 
просторију где је пожар избио и активира батерију боца. 

• Истовремено се укључивањем зонског вентила, преко 
микропрекидача, укључује електрични прекидач који 
укључује електричну сирену пре истицања угљен-
диоксида. 

• Поред електричне постоји и пнеуматска сирена.  



• Код инсталације са механичко-електричним активирањем 
активирање је механичко преко топивог елемента до разводника. 

• Даља команда активирања боце батерија је преко електромагнета 
који отпушта тег. Улога електромагнета је иста као улога пнеуматског 
окидача код механичко-пнеуматског система. 

• Код инсталације са електрично-електричним активирањем све 
команде су електричне. На сигнал аутоматског јављача пожара, преко 
централе за дојаву пожара, долази до активирања командне боце и 
зонског вентила.  

• Гас из пилот боце пролази кроз урађај за задржавање времена, након 
чега долази до активирања батерија боца. 

• При активирању аутоматских јављача , истовремено се врши и 
укључивање алармних уређаја (звучних и светлосних). 

• Ручно активирање је могуће преко вентила командне боце за ручно 
активирање. 
 



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. 



• 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. 



• 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 

 



• Потребна количина гаса се према немачким VdS прописима рачуна на следећи 
начин: 
 
 

 
где је: 
𝑄  - количина угљен-диоксида у kg 
𝐾𝐵 - фактор концентрације за штићену материју, односно штићени уређај, 
𝐾𝐺  - основа количина угљен-диоксида за постизање концентрације за гашење, 0,7 
kg/m3 

𝑉𝑅 - укупна прорачунска запремина у m3 

 

 
𝐾𝐴 - фактор за изједначавање губитака угљен-диоксида код струјања кроз зидове, 
затворена врата и прозоре (пукотине) код нормално заптивених простора, 0,2 kg/m2 

𝐴𝑅 - укупна прорачунска површина у m2 

 

Потребна количина угљен-диоксида за 
гашење 

𝑄 = 𝐾𝐵 ∙ 𝐾𝐺 ∙ 𝑉𝐺 + 𝐾𝐴 ∙ 𝐴𝑅 , 

𝑉𝑅 = 𝑉 + 𝑉𝑍 − 𝑉𝐺, 

𝐴𝑅 = 𝐴 + 30 ∙ 𝐴0, 



𝑉  - укупна запремина прорачунског подручја у m3, 

𝑉𝑍 - додатак запремине којим је узета у обзир стална вентилација у m3, 

𝑉𝐺  - запремина делова уређаја која се може одбити од запремине која се штити у 
m3. 

A - укупна површина која се штити у m2. 

𝐴0 - укупна површина свих отвора у m2. 
 

• Фактор концентрације за гориве материје  𝐾𝐵 приказан је табеларно: 
 

 
Горива мат. 𝐾𝐵 Горива мат. 𝐾𝐵 

Ацетон 1 Земни гас 1,1 

Етан 1,2 Хексан 1,1 

Етанол 1,3 Угљен-моноксид 2,4 

Етилен 1,6 Пропан 1,1 

Ацетилен 2,5 Пропилен 1,1 

Бензин/керозин 1 Водоник 3,15 



• Укупна прорачунска запремина 𝑉𝑅 рачуна се као запремина између 
наведених површина које ограничавају простор или уређаја који се штити. 

• Фактор концентрације 𝐾𝐵 за поједине уређаје: 

 

 

 

Уређај 𝐾𝐵 

Просторије са електричним расклопом и 
разделним уређајима 

1,2-1,5 

Уређаји за електронску обраду података 1,2 

Уређаји за фарбање 2 

Генератори и расхладни системи, 
кабловски простори и канали 

1,5 

Уљни трансформатори, кондензатори и 
сл. 

2 

Текстилне машине 2,25 



• Уколико је присуство више материја у подручју заштите, за прорачун 
се узима највећи фактор концентрације. 

• Укупна површина: код потпуне заштите, као збир површина свих 
зидова, подова и таванице којима је ограничен простор који се штити, 
укључујући и површину отвора. 

• На исти начин се одређује укупна површина и за заштиту затворених 
уређаја, док се код делимичне заштите отвори на уређају допуне 
замишљеним плочама па се добијају геометријске фигуре (квадар, 
ваљак, одсечак лопте и др.) 

• Запремина која се може одбити 𝑉𝐺   од прорачунске запремине 𝑉𝑅 је 
запремина делова објекта, као на пример темеља, стубова и друго 
уколико угљен-диоксид не може у њих да продре. 

• Додатна запремина којом се узима у обзир вентилација која се не 
може зауставити у случају пожара (𝑉𝑍), нпр. која није повезана на 
аутоматску инсталацију за дојаву пожара, рачуна се као четворострука 
запремина ваздуха, доведеног или одведеног за време рада 
инсталације. 



• Резервну количину угљен-диоксида потребно је 
обезбедити код: 

 инсталације којом се гаси више од пет зона гашења 

 Код запаљивих течности код којих је цела маса загрејана 
из технолошких разлога (нпр. уљне каде у калионицама) и  

 Кад није могуће осигурати замену потребне залихе угљен-
диоксида за 36 h. 

 

• Резервну количинa најмање је једнака количини потрбној 
за гашење. 

 

 

 



• Додатна количина угљен-диоксида износи 10% од највише потребне и 
резервне количине гаса и усваја се због компензације при пуњењу и 
пражњењу остатка гаса у систему. 

• Према Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје 
за гашење пожара угљендиоксидом  најмања потребна количина 
угљен-диоксида за потпуну заштиту за 1 m3 , зависно од величине 
простора који се штити, дата је у табели: 

Запремина простора у m3 Количина CO2 у kg/m3 

1÷100 1,0 

100÷300 0,95 

300÷500 0,90 

500÷1000 0,85 

1000÷1500 0,8 

1500÷2000 0,75 

преко 2000 0,7 



• Ако се у просторијама које се штите смештене запаљиве 
материје, количине угљен-диоксида се повећавају множењем 
са фактором који је приказан у следећој табели: 
 
 Материјал Фактор 

Етил-алкохол 1,3 

Етилен 1,55 

Ацетилен 2,5 

Угљен-моноксид 2,4 

Угљен-дисулфид 2,5 

Водоник 3,15 



• Потребна количина угљен-диоксида за поједине врсте 
постројења према истом пропису: 

 

 

 

 

 

• За делимичну заштиту према домаћим прописима теба 
обезбедити најмање 2 kg/m3 угљен-диоксида за рачунску 
запремину, која се добија када се све димензије штићеног 
уређаја повећају за 1,5 m. 

 

Запремина простора у m3 Количина CO2 у kg/m3 

Трансформаторске станице 2 

Расклопни релеји и уређаји 1 

Лакирнице 1,5 

Пећи за сушење са отвореним пролазом 1,5 



• Саставни делови CO2 станице су: батерија боца или 
резервоар, пнуматски или механички вентили за боце, 
сабирна и издувна цев, гумена црева високог притиска 
са неповратним вентилима, вага, електромеханички 
окидач, вођица тега са микросклопком и блокадом, тег, 
полуга механизма за активирање, оквир батерије боца 
са заштитном мрежом и кутија ручног активирања. 

• Станице се изводе најчешће са једним или два реда 
боца, запремине 40 и 67 литара. 

• Сви делови станице морају бити заштићени од извора 
топлоте. 

• Складиштење гаса може бити у резервоарима при 
нижем притиску али је то ређе у пракси. 

CO2 станица 



• Код простора где постоји могућност изласка гаса кроз врата, 
прозоре и друге отворе који нису добро заптивени, обезбеђено 
је довољно растерећења тако да у том случају није потребно 
обезбеђивати посебне сигурносне одушке. 

• Код добро заптивених просторија истицање угљен-диоксида 
може да проузрокује опасно повишење притиска и рушење 
грађевинских елемената, па се морају предвидети одговарајући 
сигурносни одушци. Површина сигурносних одушака може се 
израчунати по следећој формули: 

𝐴 =
23,9 ∙ 𝑄

𝑃
, 

Обезбеђење штићеног простора од 
натпритиска 

где је: 
A – површина сигурносних отвора у mm2 

Q – проток угљен-диоксида у kg/min 
P – дозвољени притисак у затвореним просторијама у bar (за лаке грађевинске 
конструкције: 0,012 bar, за нормално грађене објекте: 0,024 bar, за грађевине 
са сводом: 0,048 bar) 



• Цевоводи за довод гаса од места ускладиштења до 
места потрошње израђују се од челичних бешавних 
поцинкованих цеви са појачаним зидом. Цевоводи се 
повезују навојном арматуром. 

• Цевоводи се постављају тако да буду видљиви и 
повезују се на систем уземљења. 

• Притисак истицања гаса не сме бити нижи од 21 bar, код 
инсталација са батеријом боца, односно 10 bar, код 
инсталација са резервоаром. 

• Нису дозвољени цевоводи пречника мањег од 10 mm. 
• Проблем прорачуна диманзија цеви је сложен зато што 

притисак у боцама опада са временом – нелинеарно у 
односу на дужину цеви.  

Цевоводи 



• Пречници цевовода треба да буду димензионисани тако да обезбеде 
потребан притисак и проток на млазницама. 

• Проток се рачуна помоћу Хасенове једначине: 

𝑄2 =
𝐷5,25 ∙ 𝑌

1164 ∙ 𝑍 + 503 ∙ 𝐷125 ∙ 𝑧
 

где је: 
Q – проток угљен-диоксида у kg/min 
L – фиктивна дужина цевовода у mm 
D – унутрашњи пречник цевовода у mm 
Y и Z – фактори који зависе од од притиска пуњења у боцама и резервоарима и 
притиска на млазницама. 

• Фиктивна дужина цевовода одговара стварној дужини увећаној за 
дужину цеви које су еквивалентне разним цевним спојевима и 
вентилима. 



• Фактор Y рачуна се на следећи начин: 

𝑌 = − 𝑟 ∙ d𝑝
𝑝

𝑝1

 

где је: 
𝑝1– притисак ускладиштеног гаса у bar, 
 𝑝 – притисак на крају цевовода у bar 
𝑟 – густина гаса на притиску 𝑝 у kg/m3 

Y и Z – фактори који зависе од од притиска пуњења у боцама и резервоарима и 
притиска на млазницама. 

• Фактор Z рачуна се на следећи начин: 

𝑌 = − 
d𝑟

𝑟
= 𝑙𝑛

𝑟1
𝑟

𝑟

𝑟1

 

где је: 
𝑟1– густина гаса на притиску 𝑝1 у kg/m3 



• Млазнице су крајњи елементи инсталације за гашење пожара. 
На њима се врши распршивање угљен-диоксида и његово 
усмеравање на објекат захваћен пожаром. 

• Положај млазнице на цевној мрежи треба да је такав да се 
равномерно испуни штићени простор. 

• Количина гаса по једној млазници износи 45-75 kg. 
• Код потпуне заштите, једном млазницом се може покрити 

највише 30 m штићене површине. 
• Постоје три типа млазница: А – млазнице за заштиту просторија, 

B – млазнице за завесу, C – млазница за заштиту објекта. 
• У зависности од количине гаса који треба да прође кроз 

млазницу и од притиска на млазници, одређује пресек отвора 
на млазници (најмањи пресек отвора млазнице може да износи 
7 mm2). 

Млазнице 



• У просторијама висине преко 5 m, угљен-диоксид треба да 
стигне и до доњих делова простора, па млазнице треба 
поставити испод саме таванице и на 1/3 висине просторије, а 
кроз млазнице на 1/3 висине мора истицати око 35% укупне 
количине угљен-диоксида који се испушта. 

• Да би могла да се постигне потребна концентрација угљен-
диоксида за гашење пожара, максимално време истицање гаса 
код аутоматских стабилних инсталација за гашење пожара 
дефинисано, табела у наставку 

Врста инсталације Максимално време истицања гаса у секундама 

Потпуна заштита Делимична заштита 

са боцама 60 30 

са резервоаром 120 30 



Стабилни системи са инертним гасовима 

• 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. 



• Потребна количина инергена за гашење пожара рачуна се према 
изразу: 

𝑄𝐼𝐺 = 0,75 ∙ 𝑉𝑣 − 𝑉𝑔 + 4 ∙ 𝑉𝑍 + 0,2 ∙ 𝐴𝑣 + 30 ∙ 𝐴0 ∙ 0,77 ∙ 𝐾𝑏, 

𝑉𝑣- укупна запремина штићене просторије у m3, 

𝑉𝑍 - додатак запремине којим је узета у обзир стална вентилација у m3, 

𝑉𝑔 - запремина делова уређаја која се може одбити од запремине која се штити у m3, 

𝐴𝑣 - укупна површина која се штити у m2, 

𝐴0 - укупна површина свих отвора у m2, 

𝐾𝑏 - фактро концентрације инергена у штићеној просторији, за гашење одређена 
гориве материје (𝐾𝑏=1,2÷1,5) 

 

• Kоличина гаса у боцама се увећава за 10%: 𝑄 = 1,1 ∙ 𝑄𝐼𝐺 
 

 



• 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. 



Количина гаса који 
пролази кроз цевовод 
(kg/min) 

Пречник 
цевовода (mm) 

20 15 

35 20 

65 25 

125 32 

170 40 

310 50 

570 65 

1000 80 

• Препоручене димензије цевовода према протоку гаса: 

• Једна млазница за инерген покрива максимално 30 m 
штићеног простора када висина штићеног простора није 
већа од 5 m. 



• 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“. 

 



Шема аутоматског стабилног система са инергеном 



Електромагнетни актуатор 

Ручни актуатор 

Пнеуматски актуатор 

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. Аргон 
је гас без боје, мириса и укуса и није токсичан. 

• 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 

 



• При гашењу пожара у затвореним просторијама и 
објектима потребно је у простору постићи минималну 
запреминску концентрацију C: 

𝑊 =
𝑉

𝑆
∙

𝐶

100 − 𝐶
 

где је: 
𝑊– маса средства за гашење у kg, 
 𝑉 – нето запремина просторије објекта у m3 

𝑆 = 𝑘1 + 𝑘2(𝑇) – специфична запремина средства m3/kg 
T – минимална предвиђена температура простора који се штити у °C 
C – запреминска концентрација средства у % 
𝑘1 и 𝑘2 - константне специфичне запремине (функција температуре) 



• Када се при концентрацији аргона, смањи учешће 
кисеоника у ваздуху на 15% прекида се процес сагоревања 
а тиме и гашење пожара. 

• Стабилни системи са аргоном примењују се код заштите 
објеката а ретко на слободном простору. 

• Стабилни системи су по правилу аутоматски са обавезном 
могућношћу ручног активирања. 

• Теоријска запреминска концентрација аргона за гашење 
пожара износи: 

𝐶𝐴𝑟 =
21−15

21
∙ 100 =28,57% 



• Минималну запреминску концентрацију аргона треба треба 
повећати фактором сигурности од 1,2, тј. повећати за 20%, 
следи: 28,57·1,2 =34,3%. 

• Минимална практична концентрација изражава се у маси 
аргона по јединици запремине (kg/m3). Аргон при нормалним 
условима заузима 0,561 m3 па за концентрацију од 34%  следи 
0,61 kg/m3. 

• Аргон се складишти у боцама или резервоарима. 
• Боце су запремине 10,7; 20; 40; 67,5 или 80 литара,а гас је на 

притиску од 160 bar. 
• За веће капацитете аргон се складишти утечњен у вакумски 

изолованом резервоару на притиску од 16 bar. 
• Испаравање утечњеног гаса се обавља у атмосферским 

испаривачима. 



• Услови које мора да испуни станица аргона: 
 Положај станице мора бити безбедан у односу на зоне 

гашења али и што ближе зонама гашења, 
 Станица треба да буде засебна, лако приступачна, 

забрањена за улаз ненадлежних лица, 
 У станици не сме да се складишти запаљив материјал, 
 Температура у станици високог притиска треба да буде 

0÷35°C, 
 За заштиту више од 5 зона мора се у станици предвидети 

100% резервне количине гаса (код система са батеријама 
боца, предвиђају се два колектора од којих је један радни 
а други резервни). 

 



• Посредством дојавне централе, активирање електро 
вентила на пилот боама треба да следи након 30 
секунди од тренутка активирања детектора у двозонској 
зависности у простроији у којој се гаси пожар. 

• За то време, треба омогућити да се активирано гашење 
може блокирати тастером за блокаду гашења. 

• На дојавну централу треба повезати тастере за ручно 
стартовање гашења, звучну и светлосну сигнализацију 
(алармне сирене са бљескалицама, аудиовизуелне 
сигналне паное са натписом „ГАС“) и магнетне контакте 
за сигнализацију положаја отворености врата у 
просторији у којој се гас пожар. 


