ПРЕДЛОГ

На основу члана 44а. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр.
111/09 и 20/15) Министар унутрашњих послова доноси
Правилник о архитектонско-грађевинским мерама безбедности од пожара
индустријских зграда на дејство пожара
1. Опште одредбе
Члан 1.
Прaвилник се примењује на зграде или делове зграда који се користе за производњу
израду, обраду, оплемењивање, припрему технологије производње, контролу, дистрибуцију и/или
интерно складиштење сировина, полупроизвода и производа или других добара (алата, помоћних
материјала) као и оне у којима се обављају ремонтни радови (у даљем тексту индустријски
објекти).

Члан 2.
Правилник се примењује и на:
- индустријске објекте у којима је могућ настанак гасовитих експлозивних атмосфера и
експлозивних атмосфера које настају услед смеша прашина и ваздуха (објекти у
којима се одвијају металуршке операције, технолошке операције са знатним
коришћењем запаљивих гасова и запаљивих и горивих течности, објекти са машинама
за млевење, брушење материјала чије прашине у смеши са ваздухом могу да
експлозивно горе и сл.).
- објекте за ремонт и друге радове на поправкама и одржавању чија је површина пода
већа од 300 m2 (одржавање комуналних возила, грађевинских машина, технолошких
машина и сл.) .

Члан 3.
Правилником се постављају захтеви за:
- прилазне путеве, платое и окретнице за ватрогасна возила који се морају извести у
складу са посебним прописима, за потребе ватрогасне интервенције ради спашавања и
гашења пожара у индустријским објектима
- издвајање индустријских зграда од осталих објеката које се остварује безбедносним
растојањем и/или зидом повећане отпорности на пожар.
- груписање индустријских зграда у индустријске зоне
- издвајање у посебну зграду енергетских технолошких садржаја индустријских зграда
(трафо станица, котларница, просторија за смештај дизел агрегата),
- пожарно издвајање појединих просторија за одређене ризичне технологије у којима се
ослобађају материје које могу да формирају експлозивне смеше (на пример просторија
са хемијским реактором, приручних складишта горивих гасова, смештај запаљивих
течности и њихово претакање и мешање, лакирница итд).
- одређивање потребне отпорности носећих и неносећих конструкција зграде
- технолошке мере којима се у процесу производње и прераде гориви материјали
смањују на најнужнију количину (снабдевање сировинама и током смене, држање
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-

сировина и полупроизвода у приручном складишту, резерва у погону довољна за
четворосатну производњу, одношење у складишта на крају смене, снабдевање
запаљивим гасовима и запаљивим и горивим течностима цевоводним транспортом и
других видова транспорта са аутоматским дозирањем до места употребе и слично),
примену опреме којом се обавља надзор и алармирање при појави недозвољених
концентрација опасних гасова и пара.
извођење отвора за проветравање и одимљавање уколико се може постићи успешно
испуштање дима без примене вентилатора за овођење дима.
превентивно одржавање опреме у исправном стању и редовно чишћење од одпадака,
посебно у виду просутих горивих течности, прашине итд.
одлагање и тесно слагање чврстих горивих материјала (напр. дрвених и сличних плоча)
како би се смањило пожарно оптерећење.
Члан 4.

Правилник се не односи на:
-

индустријске зграде у којима се производе прерађују или дорађују експлозивне
материје (производња,прерада и чување експлозива, производња муниције, пиротехнички производи и др.).

-

постројења дефинисана посебним прописима

-

објекте складишта дефинисана посебним прописом
Правилник се не односи (само у делу који се односи на одређивање еквивалентног
трајања пожара) на средње и велике индустријске зграде висине таванице веће од 18 m.
Члан 5.

Индустријски објекти могу се изводити као вишеетажне објекти посебно када то захтева
технолошки поступак (˝вертикалне технологије˝ са хемијским реакторима обично са течним
материјама у којима се користи гравитација).
У објектима из става 1, ако то захтевају технолошки поступци, међуспратна конструкција
може се изводити као решеткаста конструкција највише до 50 % површине међуспратне
конструкције .
Члан 6.
У индустријаским објектима подови се изводе тако да да буду отпорни према свим
очекивана утицајима и да се чистоћа може лако одржавати.
У просторијама или деловима великих просторија у којима је очекивано присуство
материја које могу да стварају експлозивну смешу подови се изводе од материјала који не варниче
при удару.
На подовима се морају неизбрисивим жутим тракама ширине 10 cm означити
саобраћајнице и технолошка подручја (приручна складишта, подручја око машина и радних места,
линија монтаже итд.).
Члан 7.
Индустријске зграде се деле на:
-

Мале чија је површина основе највише 500 m2

-

средње чија је површина основе од 501 до 2500 m2 и

-

велике чија је површина основе од 2501 m2

-

Ширина ових зграде не може бити већа од 70 m.
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Члан 8.
Индустријска зграда чија је површина пода већа од 4000 m2 мора имати са обе дуже
стране прилазни пут за ватрогасна возила који се изводи у складу са посебним прописима.
Члан 9.
Према угрожености од пожара и експлозија експлозивних смеша индустријски објекти се
деле у категорије од К1 и К1Е до К5 према Табели 1.

К1

К1Е

Табела 1.
-погони за производњу или прераду запаљивих гасова, запаљивих течности
категорије 1 и категорије 2 и горивих прашкастих материја, производни погони у
којима постоји присуство трајних или примарних извора опасности, производни
погони у којима експлозивна смеша у нормалном раду може прећи вредност од
10% ДГЕ, производни погони за прераду и обраду материја у којима се развијају
запаљиви гасови, запаљиве течности, фине прашине (пудери) са темепературом
тињања до 350 оС или температуром паљења до 450 оС. погони за производњу
вискозних влакана, екстракцију бензином, хидрирање, рекуперацију и
ректификацију органских растварача и складишта запљивих и горивих течности и
запаљивих гасова , угљен-дисулфида, етра, ацетона, и слични погони.
-погони у којима се користе јаки оксиданси, неоргански и органски пероксиди,
хлорати, перхлорати, јодати, перјодати, бромати, пербромати, хромати,
бихромати и сл. као и складишта ових материја са количинама таквим да би
пожар без ватрогасне интервенције трајао више од 30 минута,
-погони у којима се користе јаки оксиданси, неоргански и органски пероксиди,
хлорати, перхлорати, јодати, перјодати, бромати, пербромати, хромати,
бихромати и сл. као и складишта ових материја у оквиру погона када прети
опасност од експлозије и пожара који би без ватрогасне интервенције трајао више
од 90минута.

К2

-погони у којима се користе, производе или прерађују запаљиве течности
категорије 3, погони у којима се прерадом стварају експлозивне прашине са
темепературом тињања преко 350 оС или температуром паљења преко 450 оС,
пумпна постројењау објекту за течне материје чија је тачка паљења између 60оC
и 100оC, погони у којима се стварају угљена прашина, дрвене струготине, брашно,
шећер у праху, синтетички каучук у праху и сл., производња гуме, и слични погони.

К3

-погони у којима се користе, производе или прерађују течности са тачком паљења
од 100оC до 300оC , гориве чврсте материје температуре паљења до 300oC, погони
за механичку прераду дрвета и производњу хартије, погони за производњу
текстила, погони за регенерацију уља за подмазивање, складишта мазива у оквиру
погона, погони за транспорт угља, затворена складишта угља, пумпне постројења у
објекту за течне материје чија је тачка паљења 100оC до 300оC, и слични погони.

К4

-погони у којима се користе, производе или прерађују негориве материје, погони
у којима се ради са течностима чија је тачка паљења изнад 300оС, чврстим
материјама чија је тачка паљења изнад 300оC и материјама које се прерађују у
загрејаном, размекшаном или растопљеном стању, при чему се ослобађа топлота
праћена искрама и пламеном, погони за топљење, ливење и прераду метала,
гасно-генераторскa постројења, одељења за испитивање мотора са унутрашњим
сагоревањем, котларнице, командне зграде у електренергетским постројењима,
погони у којима сагорева чврсто, течно и гасовито гориво, и слични погони.

К5

- погони у којима се ради са негоривим материјалима и хладним мокрим
материјалом, на пример: погони за механичку обраду метала, компресорске
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станице, погони за производњу негоривих гасова, мокра одељења индустрије
текстила и хартије, погони за добијање и хладну обраду минерала, азбеста и
соли, објекти за прераду рибе, меса и млечних производа, водне станице, и
слични погони.
Члан 10.
Индустријски објекти морају имати прилазне путеве, окретнице и платое за постављање у
радни положај ватрогасних возила за рад на висини и хидрауличних платформи у складу са
посебним прописима којима је уређена ова област.
Индустијски објекти морају бити изведени тако да спречено преношење преношење
пожара и ефеката експлозије на објекте суседа
Испуњење захтева из става 2 постиже се безбедносним растојањем и/или изградњом зида
према суседу који може да спречи пренос пожара и ефеката експлозије на суседни објкекат.
Безбедносно растојање с обзиром на зрачење из пламена из прозора једног пожарног сектора
једне зграде на прозор друге наспрамне зграде, летења фрагмената насталих експлозијом итд.
одређује се прорачуном у складу са српским или страним стандардом којим је обухваћена
методологија одређивања, уз сагласност надлежног органа за заштиту од пожара, али не може
бити мање од 12 м.
Члан 11.

2.Термини и дефиниције
За потребе овог правилника примењују се следећи термини и дефиниције:
1. Индустријскиа зграда
Индустријска зграда је зграда или део објекта у области индустрије, укључујући припадајуће пословне споредне просторије, које служе за производњу (израду, обраду, оплемењивање, припрему
технологије производње, контролу, дистрибуцију) и/или интерно складиштење сировина, полупроизвода и производа или других добара (алата, помоћних материјала) као и оне у којима се
обављају ремонтни радови.
Напомена: објекат са три или више зидова, кровом и једном или више отворених страна у коме се
обављају послови заваривања, монтаже великих делова, сушење и сл. не сматра се индустријском зградом и такав објекат не може бити прислоњен на индустријску зграду.
2. Блок споредних просторија
Блок споредних просторија чине припадајуће пословне просторије у склопу индустријске зграде
(канцеларије, лабораторије за испитивања, просторија за развој, кухиње, ресторани, гардеробе,
купатила, санитарне просторије и друго) које су повезане са основном наменом објекта и морају
бити изведене као пожарни сегмент или сектор.

3. Пожарни сектор
Пожарни сектор (скраћено ПС) је део објекта, одвојен од других делова објекта конструкцијама
отпорним на пожар, са једним или више спратова или етажа, који се може самостално третирати у
погледу неких технолошких и организационих мера безбедности од пожара (процене ризика,
одређивање пожарног и специфичног пожарног оптерећења итд.)
4. Парцијални део пожарног сектора
Парцијални деопожарног сектора је једна или више просторија пожарног сектора, који је од
другог или других парцијалних делова сектора одвојени грађевинским конструкацијама отпорним
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на пожар у складу са стандардом, тако да се у предвиђеном времену кроз граничне конструкције
не очекује ширење пожара у друге делове објекта.
5. Сценарио догађаја (развоја пожара и интервенције)
Сценарио догађаја (развоја пожара и интервенције) је опис очекиваног удесног догађаја у погледу
места и начина настанка, развоја, угрожености по људе и имовину, могућим последицама са свим
потребним анализама, прорачунима и мерама које се предвиђају да ће се спроводити пре, током и
после догађаја (спасавање и др.)
6. Пожарно оптерећење
Пожарно оптерећење, (fire load, скраћене ознаке FL) је вредност количине топлоте, [ МЈ], која се
може ослободити горењем горивих материја у реалним условима смештаја а које зависи од места
паљења, густине слагања/паковања, положаја горивих садржаја у простору.
У гориве материје поред горивих материјала који се налазе у објекту урачунавају се и материји
које се користе у технолошком процесу, амбалажирању, гориви делови опреме (радни столови,
ормари и др.) и инсталација (горива изолација канала, цеви, каблова) и сви гориви делови
конструкција (дрвених и сл.) од којих је изграђена зграда.
7. Специфично пожарно оптерећење (qR)
Специфично пожарно оптерећење (˝густина˝ пожарног оптерћења скраћене ознаке FLD ), је
рачунска /усредњена/вредност за количину топлоте - пожарног оптерећења, по 1 m2 површине
пода ПС [МЈ/m2] (или неке референтне површине на којој се горива материја налази – која се увек
посебно описује и означава, напр. за просторију приручног складишта или одлагалиште у виду
˝бокса˝) која се ослобађа у случају пожара током читавог трајања пожара без гашења.
8. Површинска брзина горења (m’’)
Површинска брзина горења [kg/m2 s], је брзина горења по јединици површине гориве материје у
једној секунди, а зависи од брзине испаравања (за течности) односно термичке разградње (напр.
за дрво, гуму итд.) као припреме материје у гасном или честичном стању за оксидацију.
9. Масена брзина горења (m’)
Масена брзина горења (˝потрошња масе˝) [kg/s], је основна a променљива величина током
развоја пожара која означава потрошњу масе гориве материје у једној секунди .
10. Топлотна снага пожара (Q’)
Топлотна снага пожара (Heat Release Rate, скраћене ознаке HRR) [МW], је топлота развијена у
пожару у јединици времена и представља производ масене брзине горења и топлотне моћи
гориве материје: Q’ = m’  Hc,
11. Топлотна моћ (Hc)
Топлотна моћ је количина топлотне енергије која се ослобађа горењем спрашене материје у
атмосфери обогаћеној кисеоником у стандардом дефинисаној опреми и условима и поступцима
испитивања према ИСО 1716.
12. Приручно складиште сировина
Приручно складиште сировина је складиште сировина које се налази у близини машине уз помоћ
које се те сировине обрађују према технолошком пројекту, чија количина не може бити већа од
оне која је потребна за десеточасовни рад те машине.
Приручно складиште сировина по технолошком пројекту мора имати службеним документом
дефинисан капацитет, начин складиштења, висину стога и узимања предмета за рад.
13. Одлагалиште полуготових и готових производа
Одлагалиште полуготових и готових производа је простор или површина за смештај полуготових и
готових производа на којима је обављена предвиђена фаза технолоштког процеса, а који се ту
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одлажу кратко време дефинисано технолошким пројектом, док се не пренесу на место за следећу
фазу производње или на место превиђено за одлагање готових производа.
Одлагање полуготових производа и готових производа на одлагалишту не може трајати дуже од 4
сата.
14. Бокс
Бокс је простор за смештај робе који је од суседног пристора пожарно издвојен зидом који
надвишава стог гориве робе најмање за 2 м а изводи се зидом са најмање једне стране (кад је у
углу веће просторије), односно са две стране кад је ˝прислоњен˝ уз фасадни или неки други зид
или три зида када се налази у средини објекта слика 1.

Бокс 1

Бокс 2

Бокс 3

Бокс 4

Слика 1
15. Проветравање
Проветравање је успостављање кретања ваздуха коришћењем разлика у температури (напр.
сеновита страна са нижом температуром у односу на ваздушну масу у горњем делу просторије
загрејане од топлотних извора у просторији или од дејства Сунца на кровни покривач), односно
притиску ваздушних маса у просторији и околини зграде.
Проветравање се најчешће изводи из санитарних разлога (одржавања прописане температуре у
просторији, и елиминацију мањих количина емитованих гасова који су сличне густине као ваздух
на пример од 0.7 до 1.5 густине ваздуха)
Проветравање се изводи користећи “ефекта димњака“ који настаје ако постоје топлотни извори у
просторији то извођењем отвора отвора на крову (ефикасније) или при крову просторије и
отвора при поду просторије да се омогући надокнада топлије ваздушне масе које је испуштена а
избегло слабљење истицања услед вакуума.
Проветравање у функцији одвођења дима има мању ефикасност у вишим просторијама (преко 7
м), ако је пожар при поду јер се гасни продукти горења изнад пламена у мешању са ваздухом на
који наилазе и који се бочно индукује (улази у струју) хладе и успоравају кретање навише.
16. Вентилација
Вентилација је успостављање струје ваздушне масе принудним путемна применом вентилатора,
дуваљке, ињектора итд.. За бољу контролу кретања ваздушне масе примењују се хаубе, канали,
шахтови и сл.
Вентилација се примењује:
1) за потискивање или извлачења загађеног ваздуха или дима из радног простора, или
просторије
2) за стварање надпритиска у просторији ради спречавања продора загађеног ваздуха или дима
при отварању врата када у суседној просторије има загађеног ваздуха или дима
3) за одпрашивања и одсисавање парно/гасних продуката и честичних продуката горења
(дима).
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17. Пожарни сегмент
Пожарни сегмент (скраћене ознаке ПСГ) је део зграде или анекс који је врло поуздано пожарно
издвојен од осталог дела зграде зидом повећане отпорности на пожар (у коме нема врата који их
повезују, продора вентилационих канала, продора инсталација итд.). Типичан пример ПСГ су
ламеле које имају своје независне улазе дужих стамбених зграда.
18. Фактор изгоревања (m)
Фактор изгоревања је безимензиона величина изражена за крупније предмете која даје однос
масе тела на крају горења које се завршило спонтаним престанком горења и почетне гориве масе.
Ова величина је јасно изражена за дрвена стабла и крупну дрвену грађу већег попречног пресека,
плоче иверице, медијапан, лесонит и др. на бази дрвета, наслагане књиге итд.
19. Еквивалентно трајање пожара (tе)
Еквивалентно трајање пожара tе, је време у минутима, у којем се у посматраној грађевинској
конструкцији при дејству стандардног пожара (стандардна ИСО температурно-временска крива
или комбинација криве и праве које се односи на период гашења- за пожаре целулозних материјала) постиже приближно исто дејство (слабљење чврстоће, промена модула еластичности итд.)
као и у очекиваном пожару.
o

Т, C (~HRR)
Л

ISO 834 LOG крива загревања за
пожаре целулозних материјала (нем. озн. ЕТК)
ISO 834 LOG крива загревања за пожаре целулозних
материјала са утицајем гашења (линија Л)

време t, min

30 (60)

t ekv - време

Процењује се да постоји проста релација између загревања (пораста температуре у пећи (односно
просторији) и снаге пожара (HRR~ Т ), са уважавањем гашења/хлађења жаришта - али није
утврђена ова релација у зависности од одимљавања (нема ISO криве која то узима у обзир).
У пракси се уважава ефекат одимљавања и гашења тако што је енергија описана површином
испод ЕТК (до 30 или 60 min) и линије Л и апцисе једнака енергији описаном површином
правоугаонику са дужином времена tekv (или надаље краће писано te) и одговарајућим (HRR~ Т ),
20. Фактор одвођења дима и топлоте (w)
Фактор одвођења топлоте је бездимензионална корективна вредност, којом се узима у обзир
дејство постојећих вертикалних и хоризонталних површина за одвођење топлоте на пораст температуре у посматраној области хале.
21. Фактор утицаја граничних грађевинских конструкција (c)
Фактор утицаја граничних грађевинских конструкција [min m2/kWh] је корективна вредност преко
које се узима у обзир провођење топлоте кроз граничне грађевинске конструкције (зидови,
међуспратне конструкције, таванице, стакла) и утицај на развој температуре у пожарном сектору
или посматраној просторији сектора.
22. Прорачунска потребна отпорност на пожар (tPF)
Прорачунска потребна отпорност на пожар је потребна отпорност на пожар грађевинских
конструкција у минутима, узимајући у обзир прорачунско специфично пожарно оптерећење qР,
фактор пријема топлоте зидова c, фактор одвођења дима и топлоте w, инфраструктуру у погледу

7

техничке заштите од пожара (додатну вредност aL) и класификацију грађевинске одговорности
конструкције према класи KO (сигурносна корективна вредност γ).
23. Корективна вредност (αL)
Корективна вредност aL је бездимензионална корективна вредност, којом се узима у обзир утицај
инфраструктуре у погледу техничке безбедности од пожара (фабричка ватрогасна јединица, уређај
за гашење пожара, уређај за дојаву пожара) искључиво на вероватноћу настанка потпуно
развијеног пожара.
24. Масена продукција дима (Md)
Масена продукција дима [kg/s ] је количина дима (гасних продуката горења у којој има честица
чађи) која се ослободи горењем у јединици времена изнад самог пламена односно жаришта ако
је горење типа жарења.
За одређивање волумена те продукције треба утврдити температуру дима а у прорачунима се
усваја да она није мања од 600 оС.
25. Брзина горења по дубини (u)
Брзина горења по дубини u, mm/min је брзина смањења нивоа гориве течности у посуди при горењу односно дебљине узорка од дрвета, прерађевине од дрвета (напр. иверице, лесонита, медијапана, шпер плоче итд.), пластичне масе итд. За узорак од дрвета веће дебљине (већег пресека)
брзина горења по дубини се постепено од око 0.5 mm/min смањује и обично на дубини од око 2 -3
cm своди на 0 (дакле дрво већег пресека ˝огори˝ и спонтано престаје да гори)

3. Мере безбедности од пожара
Мере просторног издвајања индустријских зграда у индустријске зоне
Члан 10.
Индустријски објектат (ливница гвожђа и др.) за који се очекује да може створити
опасности по околину услед пожара, експлозија или хаваријског истицања опасних материја мора
се градити ван насеља у саставу индустријске зоне која се планским документима предвиђа на
периферији насеља
Индустријска зона се планским документом предвиђа поред река, канала, језера како би
располагала са неисцрпном количином воде за технолошке потребе, за потребе гашења пожара и
хлађења објеката услед ефеката пожара .
У индустријској зони хидрантска мрежаза гашење пожара се изводи са цевима који имају
пречник утврђен прорачуном али он не сме бити нањи од 200 mm.
Надземни хидранти у индустријској зони морају бити произведени према SRPS EN 14384
(NP 16 са једним А и два В прикључка) што се потврђује одговарајућом исправом о усаглашености.
У индустријској зони субјекти заштите од пожара морају имати онолико ватрогасних
јединица колико се захтева посебним прописом којима је уређена ова обкаст,.

Мере безбедне евакуације
Члан 11.
Индустријска зграда се изводи са прозорима и другим отворима на зидовима и крову да би
се обезбедило дневно осветљење и кад нестане електрично напајање у згради.
Сваки пожарни сегмент мора имати најмање два спољна зида а сваки пожарни сектор
мора да има најмање један спољни зид на којима ће се налазити врата приступачан за ватрогасну
интервенцију.
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Индустријски објеакт мора имати одговарајући број излаза-врата за евакуацију, као и
двоја улазно/излазна врата за камионе и виљушкаре.
Пут од полазног места сваке особе која се евакуише до крајњег излаза не може бити
дужи од 40 m.
Индустријски објекти чија је површина основе већа од 2.500 m² који у свом саставу имају
две етаже морају имати најмање два степеништа за евакуацију међусобно удаљена више од 25
m, од којих једно степениште мора бити спољње евакуационо .
Свака просторија у саставу индустријског објекта са површином основе већом од 400 m²
мора да има најмање два евакуациона излаза.
Особама које се евакуишу са било ког полазног места у сваком делу производне хале као
и са било ког полазног места у блоку споредних просторија мора бити омогућен приступ коридору
евакуације који не сме бити удаљен више од 15 m од полазног места.
Коридори евакуације морају бити широки најмање 2 m и на њима се мора остварити
најкраће праволиниско кретање до излаза на безбедан отворен простор, безбедан околни терен
или до простора безбедног од пожара унутар објекта.
Особама које се евакуишу, са сваког полазног места места у производној просторији која
припада индустриском објекту, мора бити доступан најмање један излаз на отворен простор и
један приступ евакуационом степеништу или спољнем евакуационом степеништу тако да
растојање између излаза на отворен простор и приступа евакуационом степеништу или спољњем
евакуационом степеништу износи:
- највише 35 m уз просечну унутрашњу висину производне просторије до 5 m
- највише 50 m уз просечну унутрашњу висину производне просторије до10 m
Када евакуационо степениште није издвојено у посебан простор отпоран на пожар
тада се мора обезбедити да степенишни краци имају одговарајућу отпорност на пожар у
складу са посебним стандардом која се доказује одговарајућим исправама о усаглашености.
Контрола кретања дима и топлоте насталих у пожару
Члан 12.
У приземним индустријским објектима мора се проветравањем и/или вентилацијом
успоставити контрола кретања дима и топлоте насталих у пожару тако да се:
-

изведе евакуација особа из објекта у времену потребном за евакуацију,

-

омогући приступ ватрогасацима ради гашења пожара

-

носивост и друга својстава конструкција зграде заснована на овом правилнику
одрже у времену док се пожар локализује и гаси.

Ради испуњења захтева из става 1 мора се рачунски одредити продукција дима за најмање првих 10 минута од настанка пожара према стандардним параболичним развојима пожара. (Прилог Слика или слично).

Члан 13.
Продукција дима и топлоте и укупна површина светлих отвора за контролу дима и топлоте
проветравањем одређује се рачунски анализом према обрасцима који су дати у ПРИЛОГУ .... а
површина светлих отвора износи:
- најмање 2.5 m2 на 100 m2 површине основе хале за специфична пожарна оптерећења
до 500 МЈ/m2
- најамање 3.5 m2 на 100 m2 за специфична пожарана оптерећења од 500 до 1000 МЈ/m2
(може се применити линеарна интерполација за вредности од 2.5% до 5%).
- најмање 5 % основе пожарног сектора односно површине димне зоне за већа од 1000
МЈ/m2 (може се применити линеарна екстраполација за вредности преко 5%).
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Зграда се мора поделити у димне зоне тако да:
површина основе димне зоне ознаке ( Ad), [m2], износи највише 600 m2 а висина
димне зоне ознаке (hd), [m] је најмање 1,5 а највише 4 m.
-

се у једној димној зони примењују најмање 3 испусника дима и тополте која се
једновремено отварају.

-

се испусници дима и топоте уграде у крову изнад опреме за коју се очекује да може
горети и стварати већу количиму дима (када са уљем за каљење, када са лаком за
лакирање, стог лакозапаљивог пенастог синтетичког материјала итд.

-

се у доњој четвртини обимног зида просторије изведу жалузине за доток ваздуха са
подесивим протоком чији се број и светли пресек одређује рачунски у корелацији
са светлом површином испусника дима односно разликом у густини свежег ваздуха
и дима.

Уколико се приликом прорачуна или уважавањм околних параметара установи да
испусници дима и топоте нису довољни за ефикасно контролу ктретања дима проветравањем,
уграђује се најмање један вентилатор за контролу кретања дима вентилацијом који се смешта
између испусника дима.
Члан 14.
Инасталација индустријског објекта за контролу кретања дима и топлоте проветравањем
и/или вентилацијом у условима пожара је посебна инсталација која се изводи независно од
инсталације проветравања и/или вентилације намењене за комфоран рад радника у погледу
безбедности и здравља на раду у нормалним и слабијим удесним догађајима (емисијама
опасних гасова и пара),.
Инсталација вентилације која је намењена и димензионисана за контролу дима и топлоте
насталих у пожару може се користити и у сврху безбедности и здравља на раду у мањој брзини
обртања али се мора водити рачуна да је примарна намена ове инсталације контрола дима и
топлоте, па се функција вентилације која је у вези са захтевима за безбедност и зравље на раду
мора искључити када настане пожар.
Члан 15.
Инсталација за контролу кретања дима и топлоте проветравањем и/или вентилацијом
мора имати на безбедном месту у објекту командну таблу са које се управља свим елементима
овеинсталације (клапне, испусници дима, вентилатори, жалузине за усис свежег ваздуха,
прозори, врата итд.) са индикацијом положаја потребаног за ефикасан рад инсталације. Поред
аутоматског управљања мора се предвидети и могућност ручног управљања свим елементима
инсталације.
Члан 16.
У првој години рада инсталацију за контролу кретања дима врше се тромесечне провере
пројектованих брзина ваздушних струја на 1 m од улазних решетака и 1 m испод испусника дима
или вентилатора за извлачења и по потреби врше подешава или промене на инсталацији да би се
потврдила њена ефикасност. Ове провере се врше са симулираним пожарима снаге најмање
половине вредности од оне за коју је инсталација пројектована

Члан 17.
Вентилаторе за одвођење дима и топлоте потребно је димензионисати и за температуру
димних гасова од 600°C а целокупну инсталацију за радно време од најмање 60 минута.
Изузетно од става 1 када власник или корисник објекта сходно посебним прописима мора
имати сопстену ватрогасну јединицу, димензионисање се може извести за температуру димних
гасова од 400°C, и рад целокупне инсталације за 2 сата
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Сви елементи инсталације за контролу дима и топлоте морају одговарати стандардима
којима је уређена та област и мати исправе о усаглашено према прописима којима је уређена
област исправа

Члан 18.
Ради спречавања неконтролисаног кретања и смањења разблаживања дима и топлоте
може се изнад места где се очекује већа продукција дима и топлоте извести хауба са каналским
одводом дима најкраћим путем изнад крова зграде.

Члан 19.
Хауба и канал за одвођење дима изводе се од негоривих материјала а при проласку кроз
кровни покривач морају се термички изоловати негоривим материјалима ради спречавања
паљење кровног покривача и других материјала на које належе.
Хауба и канал као и сви материјали употребљени за њихову израду морају одговарати
посебним стандардима којисе односе на ту област и морају имати одговарајуће исправе о
усаглашености у складу са прописима којима је уређена ова област.

Члан 20.
Контрола одвођења дима и топлоте доњих етажа вишешетажних индустријских зграда
изводи се поделом на димне зоне применом канала који пролазе кроз горњу етажу а завршавају се испусницима дима на крову објекта
Надокнада ваздуха се врши преко отвора (жалузине или клапне) у доњој четвртини те
етаже.
У инстакација за контролу кретања дима и топлоте из става 1, када је то потребно,
примењују се за одсисавање дима и топлоте вентилатори и друге компоненте који морају
одговарати условима из овог правилника.
Преграде отпорне на пожар и друге мере за одвајање пожарних сегмената
Члан 21.
Индустријски објекти се се морају зидовима повећане отпорности на пожар (120 минута )
поделити на пожарне сегменте (ПСГ) не дуже од 80 м и то обично тако да сваки ПСГ чини
технолошку целину.
На местима поделе индустријског објекта у ПСГ обимни зидови и кров морају бити
пресечени зидом који надвисује кров за 50 cm а на обимном зиду чини ребро, испуст, не мањи од
40 cm.
Ако се не изводи ребро на обимном зиду хоризонатално растојање прозора или било
каквих отвора два суседна ПСГ не може бити мање до 1.6 m .
Члан 22.
У подеоним зидовима ПСГ није одзвољено изводити врата, као ни продоре транспортера,
продоре за канале, пролаз цеви које су изоловане горивом изолацијом, продоре каблова и др.
Везе ПСГ, ако јенеопходно из технолошких разлога, могу се остварити спољњим бочним
комуникацијама које крећу из једног ПСГ у спољњу саобраћајницу која се једним краком може
повратно улити у други ПСГ. Ова спољња комуникација може бити заштићена од атмосферилија
само настрешницом.
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Изутено од става 1 и става 2 уколико је из технолошки разлога неопходно повезивање два
ПСГради пешачке комуникације, оно се може извести и кроз подеони зид два ПСГ-а уз извођење
тампон просторије отпорне према пожару 90 минута, величине основе не мање од 10 m2 и ширине
не мање од 2.5 m која на улазу и излазу има врата отпорна на пожар најмање 90 минута која на
све 4 стране има отворе за испуштање дима висине најмање 2 m изнад крова зграде
Члан 23.
Кровови средњих и великих индустријских зграда морају бити изведени од негоривих
материја у складу са стандардом којима је уређена ова област и морају имати исправу о
усаглашености у складу са прописима којима је уређена област исправа.

Преграде отпорне на пожар и друге мере за поделу на пожарне секторе
Члан 24.
Подела индустријског објекта у пожарне секторе, ПС, врши се према технолошким
потребама тако да површина ПС ако је он и ПСГ не може бити већа од 80 x 70 = 5600 m2 .
Ради ограничења ширења пожара, могућих штета и олакшања гашења унутар великих
пожарних сектора се примењују зидна платна ширине не мање од 8 m и висине не мање од 4 m.

Члан 25.
На границама ПС поред стално затворених врата могу се употребљавати нормално
отворена врата отпорна на пожар која се на дојаву пожара затварају, у њиховим зидовима на
продорима вентилационих канала који не служе за контролу дима и топлоте уграђују се клапне
отпорн на пожар, а продори каблова, изолованих цеви итд морају бити изведени тако да не
преносе пожар у други ПС
Сви уређаји компонетне и материјали из става 1 морају одговарати тандардима којима
је уређена та област и исправу осуглашености у складу са прописима којима је уређена област
исправа .
Члн 26.
За извођење термичке или изолације од буке опреме, канала и цеви не смеју се
употребљавати материјали класе реакције на пожар мање од B s1 d0.
За фасадне зидове малих хала могу се употребљавати материјали класе B s1 d1 и бољи.
За фасадне зидове средњих хала могу се примењивати комбинације негоривих и горивих класе B
s1 d1при чему вертикални појас негоривих не може бити мањи од 3 m на сваких 15 m дужине.

Члан 27.
Подови технолошких просторија у сутерену (који служе за на пример прикупљање
запрљаних течности и њихово пречишћавање и др.) могу се потпуности или делимично налазе на
дубини навише до 2 m испод површине околног земљишта и не могу имати површину пода већу
од 1.000 m².
Технолошке мере безбедности
Члан 28.
У главном пројекту заштите од пожара који је уређен посебним прописом наводе се и следеће
технолошке мере безбедности:
1. Које се опасне и друге материје примењују у процесима, дају се њихове количине,
физичко-хемијске карактеристике, ознаке опасности и дефинишу мере складиштења,
приручног смештаја, интерног транспорта и коришћења. Подаци о свим опасним материја
дају се за максималне пројектоване количине.
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2. Који уређаји се уређјају у опрему ради праћења и регистрације података и параметара
процеса и које су њихове заштитне функције.
3. На који начин ће се вршити анализа регистрованих података и параметара у свакој смени
како би се уочила рана одступања у технолочком процесу и одредила вероватноћа
настанка отказа или квар са великим последицама (хаварија).
4. Конструкција, врста робе, могућност гашења пожара робе у покрету и друге предвиђене
мере безбедности тракастих и сл. транспортери дужих од 6 m и бржих од 1 m/s.
5. Т технолошки процеси,и њихова угроженост од пожара и експлозија узимајући у обзир
угрожавања људи, опреме и ообјекта, начин смештаја свих горивим материја као и
дефинисано пожарно оптрећење.
6. Сценарио догађаја (развоја пожара и интервенције) приказан текстуално и графички.

Члан 29
Уколико постоји више очекиваних места настанка удесног догађаја или различитих развоја разрађују се најмање два сценарија догађаја.
У разради сценарија не усваја се најгори могући сценарио развоја пожара (максимално
могућа штета) ни за индустријске зграде средње величине нити предпоставља да уопште неће
бити гашења пожара односно да ће оно бити од занемарљиве вредности тј. да ће жариште бити
веће од 400 m2 површине пода.
Уколико се с обзиром на материјале који се користе у већим количинама на ширем
подручју очекује брз развој пожара и тиме брзо увећање површине жаришта примењују се
инсталације аутоматског гашења типа спринклер а код врло брзог типа дренчер.
У случају да се током пожара може очекивати појава експлозије морају се проценити њена
дејства и предузети технолошке и грађевинске мере које су овим правилником и другим
прописима предвиђене.

Члан 30.
У индустријској згради за сваки гориви материјал мора бити познат фактор изгоревања за
одређивање реалније вредности топлоте у пожару гориве материје зависино од начина смештаја,
густине и висине складиштења и влажности табела 1.
Фактор изгоревања се може одредити и прорачуном према DIN стандарду.
Усвајање фактора изгоревања m < 0,2 није дозвољено (иако се у вештијем, ˝гушћем˝ или
теснијем намотавању, слагању, може постићи и мања вредност m).
Табела 1
Број

1.1

материјал

Густина
складиштења, %

m -фактор

Топлотна моћ
Hc МЈ/kg

50
70
50
90
50
95
50

1.0 (све изгори
0.8 (изгори 80%)
0.7
0.5
0.3
0.2
0.5

17.28

99

0.2 (за такво слагање 20 % изгори)

17.28

1. Дрво и материјали на бази дрвета
Смреково дрво

1.1.1
1.1.2
1.1.3.

Даске /набацане/
/мало пажљивије сложене
Дашчице 100 мм x 100 м

Дашчице 200 мм x 200 мм
(тесно сложене)
1.1.4
Округло дрво ˝шеловано˝ од 150 до
300 мм (пречник или можда дужина?)
1.1.5.
Иверице, ОСБ плоче и сл. наслагане
једна на другу
Папир, картон

17.28
17.28
17.28
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2.1.
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1.
2.2.2
2.2.3.
2.2.4.
3
3.1
3.1.1

Папир за писање и штампу
Папир великог формата у ˝пакету˝ од
више стотина листова
Папир тесно навијен у велике ролне
Картон
Изрезан сложен на палете
Тесно навијен у велике ролне
Стари папир и картон пресован у бале
Санитарни креп папир у ролнама упакован у пласичне врећице
Текстилни производи
Памук
Ткан у балама
Влакна пресована у балама
Полиестарска влакна пресована у
балама
Полиамидна влакна пресована у
балама
Отпадни материјали од памука,
полиамида и сл. пресовани у бале
Синтетички материјали
Поликарбодимид - тврда пена густине
3
16.8 kg/m
Полиестерска смола – незасићена –
штапови ојачани стакленим влакнима
Полиетилен – гранулат у џаковима
Полиетилен обликовани делови
Полипропилен обликовани делови у
каронским кутијама
Полистирен - тврда пена
АБС- делови у картонским кутијама
Полиуретан (тврда пена)
Поливинилхлорид /ПВЦ/чврсти обликовани делови у жичаним корпама
ПВЦ - делови у картонским кутијама
Брикети од мрког угља, насути
Циклохексан
Гликол
Уље за грејање ЕЛ
Изопропилалкохол
Металнол
Терпентин
Ксилол
Хидраулично уље
Вучне траке од гуме у слојевима
Блокови битумена
Средство
за
одмашћивање
у
отвореном купатилу

100

0.2

13.68

75

0.2

13.68

100
75
90
80

0.2
0.2
0.2
1.7*

15.12
15.12
15.12
13.32

30

0.4
0.2
0.2

15.48
15.48
27.36

-

0.7

28.44

-

0.8

28.8

100

0.2

31

25

0.7

19

13

0.8
0.5
0-8

43.9
43.9
46

100
8
100
30

0.4 – 0.8
0.9
0.2 -0.3
0.4

39.6
35.6
24.1
18

30-90
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.4
0.3
0.6
1.3
0.4
1.2
1
0.6
0.4
0.4 – 0.6
0.2
0.6
0.5

18
21
32
16.6
42.1
27
19.5
41.4
40
35.3
44
35.3
41.4

НАПОМЕНА: Табела је преузета из СРПС ТП 19. Поступак на основу кога су добијене вредности
фактора изгоревања m је описан у тада важећем DIN 18230 Део 2 из 1987 а према ЈУС.Ј1. 054 :
1997. Како је у међувремену мењао DIN 18230 мењао се и део који се односи на овај фактор
изгоревања па је умесно користити вредности за фактор изгоревања m из најновије верзије DIN
18230-3. У новом DIN-у је гориви материјал у индустријској хали распоређен неједнако, па је
пожарно оптрећење (FL) по јединици површине пода врло неуједначено. Због тоге се густина
пожарног оптрећења (FLD) (специфично пожарно оптерећење) не изражава само за цео пожарни
сектор већ и по технолошким целинама (напр. у појединим деловима сектора дрвне индустрије се
врши груба обрада дрвета и производа на бази дрвета, иверица, ОСБ плоче, лесонит, медијапан и
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др. у другим деловима се врши резање комада на меру, машинска обрада, брушење и припрема
за лакирање, лакирање и сушење, монтажа, паковање итд. а обично уз сваку технолошку целину
је и место за одлагање сировина и готових производа у стоговима и сл.) па је локално FLD знатно
веће од просечног. Где год у технолошком процесу има изолованих повећаних количина горивих
материја као сировина, полупроизвода и производа одређује се локално специфично пожарно
оптререћење било по просторијама (приручна складишта), стоговима или у боксовима.
Члан 31.
Већи стогови горивих материја, (виши од 1.5 м) морају се удаљити од носећих стубова и
носећих зидова, на растојање најмање 3 м.
Изузетно од става 1 гориви материјал се не мора удаљити од носећих стубова и носећих
зидова ако је смештен у бокс, тако да је стуб штићен његовим зидом.
Силоси за сакупљање прашине која се одводи са радних места одпрашивањем смештају се
изван индустријске зграде уз зид без прозора.
Члан 32.
Површина пода која је предвиђена за слагање материјала на палете, у џаковима, у бурадима,
као и у виду стогова или на било који други уредан начин мора се посебно обележити и означити.
Члан 33.
Средње и велике хале мораји умати стабилни систем за детекцију пожара..
У технолошким процесима у којима се ослобађају паре и гасови које у смеши са ваздухом чине
запаљиву и експлозивну ,смешу изнад места где се те паре ослобађају морају се извести хаубе са
каналом и вентилатором изнад крова ради извлачења оваквих садржаја изван крова објекта.
Уколико је загађивање околине овим материјама неприхватљиво оне морају на путу до
атмосфере проћи кроз филтерски уређај ради уклањања недозвољеног садржаја до прихватљивог
нивоа.
Технолошки процеси у којима се стварају експлозивне смеше морају имати стабилни систем за
детекцију експлозивних пара и гасова са и визуелним и аудио упозорењима и извршне функције у
погледу укључења уређаја за проветравање и вентилацију, блокаду даљих радова (напр. на
лакирања).

Члан 34.
Запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови за потребе технолошких процеса у којима се
користе ови флуиди у зграду и њене просторије доводе се челичним цевима изолованим
негоривим материјалима према СРПС 13501-1.
Резервоари у склопу технолошког процеса могу имати капацитен који је довољан највише за
једну смену
Инсталација за запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове мора чинити затворен систем и
мора се одржавати у исправном стању и тиме спречи појава истицања гаса, капања течности,
истицања флидизованих прахова и сл.
Испод резервоара у саставу технолошког процеса као и испод пумпи морају се уградити када
за исцурелу течност која се одржава чистом и сувом стању.
Каде са горивом течношћу (нап пимер каде са уљем за каљење, каде са лаком за лакирање и
сл.) морају имати металне поклопце за покривање каде у случају пожара и морају имати и
инсталацију за локално гашење пожара .
Члан 35.
У индустријским објектима мора се вршити одржавање чистоће и уклањење процурелих
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течности, токсичних и запаљивих гасова, одређују услови за пројектовање проветравања или
вентилације којима се спречава настанак експлозивних смеша.
Прашине настале у производњии за време рада смене морају се континуално уклањати
ситемом за одпрашивање током њиховог настајања.
Ако у технолошком процесу постоји цурење мазива и других горивих и запаљивих течности,
формирање слоја струготине код места резања и кројења, формирање слоја наталожене запаљиве
прашине и сл., тада се они морају уклонити одмах после настајања.
У технолошком процесу у текстилној, дрвној, обућарској, прехрамбеној, фармацеутској и
другим индустијама канали и филтери се морају чистити периодично и то најмање једном
недељно а тамо где је то потребно они се морају чистити и и свакодневно.

Члан 36.
Технолошка опрема и посуде за смештај гасова под подпритиском, посуде за смештај
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова као и технолошки цевоводи морају имати
прописану безбедносну опрему, (манометре, термометре, сигурносне вентиле, распрскавајуће
дискове или мембране итд.).
Технолошки поступци код којих прети опасност од прегревања, наглог пораста притиска,
препуњавања приликом утакања морају имати аутоматску регулацију којом се ове појаве спречавају.
Тамо где постоји пролаз транспортера кроз зид отпран ма пожар морају се ради спречавања
преноса пожара на месту пролаза извсти затворене коморе са воденом завесом и детекцијом
пожара тако да се транспортер искључи и заустави када се активира детектор пожара или водена
завеса
Изузетно од става 3 могу да се примењују и неке друге једнако ефикасне мере за спречавање
преноса пожара уз аутоматско заустављање транспортера.

Члан 37.
Ради гашења пожара, отврања испусника који се нису аутоматски отворили и др., спољашњим
степеништем мора бити омогућено пењање ватрогасаца на кров зграде
Мали и средњи индустријски објекти морају имати једно а велики индустријски објекти два
степеништа из става 1.
Ради формирање проветравања у циљу ефикаснијег испуштања дима и топлоте у делу
просторије коме припада димна зона, у фасадном зиду изводе се покретне жалузине за
надокнаду ваздуха, које поред основних врста управљања могу са спољашње стране имати и
ручне механизме за подешавање максималног протока свежег ваздуха.
За надокнаду ваздуха могу се користити отворена спољашња врата али не и унутрашња врата
(на пример врата према другом сектору или неком другом простору објекта).
Члан 38.
У индустријским објектима за транспорт се могу користити искључиво електрични виљушкари
само са затвореним батеријама (батерије које приликом пуњења и пражњења не емитују
водоник у околни простор) или вуљушкари са мотором са унутрашњим сагоревањем али не и
они које је корисник сам прилагодио тако да користе течни нафтни гас као погонско гориво
мотора са унутрашњим сагоревањм..
Путеви за кретања виљушкара морају бити означани на поду жутим тракама ширине 10 cm.
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7. Прорачунско одређивања потребне отпорности на пожар носећих конструкција
Члан 39.
Еквивалентно трајање пожара tе изражено у минутима израчунава се једначином:
tе = qR c  w
При томе је:
qR -прорачунско специфично пожарно оптерећење изражено у [МЈ/m2] ;
c - фактор утицаја граничних грађевинских конструкција (зидови, међуспратне конструкције,
таванице, стакла) на развој темперауре у пожармон секрору или посматраној просторији сектора
изражен у [min m2/kWh], узимајући у обзир провођење топлоте кроз граничне грађевинске
конструкције, табела 2;
w -фактор одвођења дима и топлоте као бездимензионална корективна вредност, којом се узима
у обзир дејство постојећих вертикалних и хоризонталних површина за одвођење дима и топлоте
на пораст температуре у посматраној области просторије;
Фактор утицаја граничних грађевинских конструкција (c)
Фактор утицаја граничних грађевинских конструкција дат је у табеи 2 у зависности од групе
утицаја граничних грађевинских конструкцијаа.
Табела 2
C min.
2

Група утицаја граничних грађевинских конструкцијаа

[m /kWh]
0,15
I
0,20
II
0,25
III
а
Граничне грађевинске конструкције се према провођењу топлоте у случају пожара
класификују на следећи начин:
Група утицаја I:
Грађевинске конструкције тј. грађевински материјали са великим степеном провођења
топлоте као што су: стакло, алуминијум, челик.
Група утицаја II:
Грађевинске конструкције тј. грађевински материјали са средњим степеном провођења
топлоте као што су: Бетон, лаки бетон са запреминском масом > 1 000 kg/m3, као напр.
силикатна опека, грађевинске конструкције са малтером, грађевинска опека.
Група утицаја III:
Грађевински материјали са запреминском масом 1000 кг/м3, као нпр. грађевински материјали
за изолацију, порозни бетон, дрво, плоче од дрвне вуне, лаке грађевинске плоче, лаки бетон,
изолациони малтер, вишеслојне грађевинске конструкције.
Уколико се апсорпционо дејство граничних конструкција при развоју пожара развијеном
пожару) изгуби услед разарања, (напр. отпада малтер са малтерисног зиданог зида може се
усвојити c = 0.15.

Фактор одвођења дима и топлоте (w)
Фактор одвођења дима и топлоте: w, је бездимензионална корективна вредност, којом се узима
у обзир дејство постојећих вертикалних и хоризонталних површина за одвођење топлоте на пораст
температуре у посматраној области просторије.
Фактор одвођења топлоте w може да се израчуна или одреди графички..
Код израчунатих вредности када је w < 0,5 узима се да је w = 0,5.
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Фактор одвођења дина и топлоте w зависи од односа површина вертикалних отвора Аv или
површина хоризонталних отвора Аh према површини пожарног сектора А.
Поступак које се односи на одређивање фатора w, (методе по DIN 18230-1)
Фактор одвођења топлоте w одређује се из односа вредности аv и аh:
aV = AV/A
ah = Ah /A
При томе је:
AV-површина вертикалних отвора за одвођење дима и топлоте у спољним зидовима, [m2];
Ah-површина хоризонталних отвора у крову тј. таваници једне етаже, [m2];
А-површина пода одговарајућег пожарног сектора, [m2].
Уколико нема хоризонталних површина за одвођење топлоте или су мали (ah ≤ 0,005) а вертикалне
површине за одвођење топлоте претежно се налазе у доњој површини просторије, за Av
се узима само:
Av ≤ 2 (Av,ob)
При томе је Av,ob - Површина вертикалних отвора у горњој половини спољних зидова, [m2]
Фактор w се израчунава из:
w = wо αw ≥ 0,5
При томе је
wо
Фактор за узимање у обзир хоризонталних и вертикалних површина за одвођење
дима и топлоте; (одређује се рачунски или графички – из графика)
аw
Фактор за узимање у обзир средње висине h одређеног пожарног сектора
h
Просечна унутрашња висина одређеног пожарног сектора, [m];

где је

βw = 20,0 (1 + 10 av – 64 av2) ≥ 16, под условом да је : 0,025 ≤ av ≤ 0,25

У претходним једначинама када је av ˂ 0,025 узима се вредност av =0,025, а када је av > 0,25 узима
се av = 0,25.
Код утврђивања вредности w0 и аw из дијаграма са слика 2 и 3 дозвољена је интерполација.

Слика 2 - Фактор w0 у зависности од av и ah
висине на w фактор

Слика 3 - Фактор аw за утицај просечне унутрашње
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Прорачунска потребна отпорност на пожар (tPF)
Прорачунска потребна отпорност на пожару tPF изражена у минутима израчунава се на следећи
начин
tPF = te  γ  αL
При томе је:
tе -еквивалентно трајање пожара изражено у минутима
γ -корективна вредност за грађевинске конструкције одређене класе одговорности КО3, КО2 и КО1
αL -корективна вредност која одсликава допринос инфраструктуре на вероватноћу настанка
потпуноразвијеног пожара.
Корективне вредности за грађевинске конструкције (γ)
У зависности од класе одговорности КО1, КО2 или КО3 и површина пожарног сектора или
парцијалног дела сектора ПО, узимају се вредности γ из табеле 3.
Допунска вредност γ за друге површине, осим оних наведених у табели 2, може да се добити
линеарном интерполацијом.
Табела 3
Површина пожарног сектора
или
парцијалног дела сектора
(ПО)
≤ 2 500

КО 3

КО2

КО1

1,00

0,60

0,50

2500 - 5 600

1,05

0,60

0,50

Зграда са једном етажом

Напомена : КО3 су конструкције највеће одговорности за зграду у целини – носећи зидови,
стубови, зидови на границама ПС; КО2 су конструкције чији би колапс изазвао локална већа
оштећења – међуспратне конструкције, носећа зидна платна веће ширине итд. КО1 су за неносеће
преградне конструкције напр. зидове, врата, клапне у каналима вентилације итд. Стандардом
СРПС У.Ј1.240 овај концепт је одавно у примени.
Корективна вредност (αL)
Корективна вредност αL која је дата у табели 4, узима у обзир ограничавање ширења
пожара у пожарном сектору и вероватноћу настанка потпуно развијеног пожара на основу
примењених безбедносних инсталација и очекиваног дејства ватрогасаца фабричке ватрогане
јединце
Табела 4 .
1

2

3

4

5

6

Ватрогасна јединица

Аутомат.
уређај за
дојаву
пожара на
целој
површини

Полумобил
ни уређаји
за гашење
пожара на
целој
површини

Аутоматски
уређаји за
гашење
пожара на
целој
површини

Аутоматски
уређаји за
гашења на
потребним
местима –
машинама
веће
вредности и
угроженост
и од пожара

Аутоматска
инсталација
надзора
концентрациј
е запаљивих
гасова и пара
у простору
потенцијално
угроженом од
Еx смеша

Број
ватрогаса
ца
равномер
но
распоређ
ених по
сменама

Ватрогас
на
јединиц
а коју
субјекат
заштите
од
пожара
мора да
има
према

Ватрогас
на
јединиц
а коју је
субјекта
формир
аоа а да
то није
захтеван
о
посебни
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нема

а
б

посебно
м
пропису

м
прописо
м

1,0

1,0

0,90

1,0

б

13
0,90
0,95
17
0,85
0,90
0,60
0.7
0.8
0,95
0,85
21
0,80
0,85
25
0,70
0,80
0.60
0,75
33
Уколико за колоне 1 до 6 не постоје мере које могу да се урачунавају, за вредност табеле се узима 1,0.
0,95 уз сагласност надлежне јавне ватрогасне службе.

НАПОМЕНА
Повезивање на стално присутну службу (дојава пожара) је код аутоматских уређаја за
гашење пожара већ узето у обзир у додатној вредности αL = 0,6, тј. корективна вредност 0,90 тј. 0,95 из
табеле 4, колона 2, по правилу се не примењује, уколико се не користи додатни аутоматски уређај за
дојаву пожара.
Ватрогасна јединица из колоне 1 мора бити опремљена у складу са Правилником о организовању заштите
од пожара према категорији угрожености од пожара "Службени гласник РС", број 92 од 7. децембра 2011.

Укупна оцена мера је производ бројева из колона (1)· (2)· (3) или (1 )· (2) (4) или (1)  (2) (5)
односно и (6)
Код мањег специфичног прорачунског пожарног оптерећења корективна вредност αL
може да се смањи ако укупна оцена мера из табеле 4 даје aL ≤ 0,85. и то на:
80 % при qR ≤ 162 МЈ/m2;
90 % при qR ≤ 360 MJ/m2;
Члан 40.
Ватрогасна јединица субјекта заштите од пожара
Ватрогасна јединица субјекта заптите од пожара коју субјекат заштите од пожара мора да
има према посебном пропису и ватрогасна јединица коју је субјекат формираоа а да то није
захтевано посебним прописом са бројем ватрогасаца и опремом према табели 4 узима се у обзир
само ако постоји документ у коме је констатовано да су испуњени услови из табеле 4 и посебног
прописа којима је уређена ова материја као и да постоји рано откривање пожара и алармирање
ватрогасне јединице и забеле 4.
Ватрогасна јединица из става 1 од тренутка алармирања мора стићи до места
интервенција. за мање од 5 мин
Члан 41.
Аутоматска детекција пожара и стално присутно особље кад нема ˝скривених˝ места у хали
Аутоматски уређај за дојаву пожара се узма у обзир само ако одговара одредбама СРПС ЕН
54.
У погледу детекције и алармирања пожара у пожарним секторима, у којима је обезбеђена
тренутна детекција и дојава пожара преко стално присутног особља, то се може изједначити са
аутоматским уређајем за дојаву пожара.
Члан 42.
Полумобилни уређаји за гашење пожара
Полумобилни уређаји за гашење пожара (типично за гашење прахом) урачунавају се само
ако су намењени употреби од стане ватрогасне јединице из члана 36. и ако постоји аутоматска
детекција пожара у целом објекту према члану 37.
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Члан 43.
Класификација прорачунске потребне отпорности на пожар
Прорачунска потребна отпорности према пожару tPF класификује се према називној
потребној отпорности на пожар према на следећи начин: табели:
0 < tPF ~ 15 min
-> незнатна отпорност (NO)
15 < tPF ≤ 30 min
-> мала отпорност на пожар (МO)
P
30 < t F ≤ 60 min
-> већа отпорност на пожар (SO)
60 < tPF ≤ 90 min
-> велика отпорност на пожар (WO)
На основу класификације прорачунске потребне отпорности на пожар у складу са ставом 1
потребна отпорности на пожар елемената грађевинске конструкције утврђује се према табели 5.
Табела 5:
Врста
конструкције

елемента

Носиви зид
Стуб
Греда
међуспратна конс.
Неносиви зид
Степенишни крак
Кровна конструција
Зид
међуспратна конс.
2
Врата и клапне до 3.6 м
2
Врата површине > 3.6 м
Конструкција евак. путакоридора евакуације
Фасадни зид
Кровни покривач
Спољашње конструкције
(стубови, балкони),

Положај

Степен отпорности на пожар (СОП)
Отпорност на пожар елемената конструкције h
I
II
III
IV
V
(NO)
(МO)
(SO)
(VO)
(WO)

Унутар
пожарних
сектора

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3

¾
¾
1/2
1/2
1/3
1/2
1/3
1
¾
1/3
½
½

1
1
3/4
3/4
1/2
¾
1/2
1.5
1
1/2
1
1/2

1.5
1.5
1
1
¾
1
¾
2
1.5
1
1.5
1

2
2
1.5
1.5
1
1.5
1
3
2
1.5
2
1.5

1/3
Материјал
класе A2
1/3

½
1/3

1/2
1/2

1
¾

1
1

½

3/4

1

1.5

/
/
На граници
пожарних
сектора
/

-----------Испитивање
на
режим
загревња за спољашње
конструкције

Члан 44.
Количина воде потребна за гашење и хлађење
За индустријске објекте који су предмет овог прописа мора се обезбедити следеђа
количина воде за гашење и хлађење:
- ако је површина највећег пожарног сектора до 2.500 m² потребна количина је најмање 96 m3/h
- ако је површина највећег пожарног сектора до 2.500 m² до 5.600 m² потребна количина је
најмање 192 m3/h
Количина воде за гашење и хлађење из става 1 мора се обезбедити у трајању од два
сата
За гориве материје које се тешко гасе и ако је укупно пожарно оптерећење у било ком
пожарном сектору са горивим материјалима који се тешко гасе, веће од 2500 GJ или ако је у било
ком пожарном сектору са горивим материјалима ово пожарно оптерећење веће 5600 GJ мора се
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обезбедити двоструко више воде из става 1 која се мора налазити у некој погодној акумулацији
(базену)
Међувредности по величини ПС и акумулацијимогу линеарно да се интерполишу.

Члан 45.
Детаљи о прорачунском специфично пожарном оптерећењу, фактоу апсорпције топлоте
обимних зидова, фактору одвођења дима и топлоте, масеној продукција дима , експлозивном
одушивање дати су у Прилогу А, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Пример прорачуна заснован на одредбама правилника дат је Прилогу Б који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 46.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивња у Службеном гласнику Републике
Србије.

Прилог А
саставни део Правилника
1. Proračunsko specifično požarno opterećenje (qR)
Izračunavanje proračunskog specifičnog požarnog opterećenja qR za požarni sektor
Proračunsko specifično požarno opterećenje qR određuje se iz proračunskog specifičnog požarnog opterećenja nezaštićenih materijala (qR,u)
Proračunsko specifično požarno opterećenje qR,u [MJ/m2] nezaštićenih materijala izračunava se na
sledeći način:

Pri tome je
Mi-masa pojedinačnog nezaštićenog materijala [kg];
Hui-toplotna moć pojedinačnog materijala [MJ/kg];
mi-faktor izgorevanja pojedinačnog gorivog materijala;
AB-površina požarnog sektora [m2]
Usvaja se da je minimalno specifično požarno opterećenje qR = 54 MJ/m2.

2. Faktor apsorpcije toplote obimnih zidova (c)
Faktor c naveden u tabeli 2, zavisi od vrednosti toplotne efuzivnosti primenjenih građevinskih materijala
uzma u obzir količinu toplote koju su iz požarnog opterećenja preuzele granične građevinske konstrukcije
požarnog sektora. U teoriji požara poznato je da se značajan deo toplote nastao u požaru akumulira u
površinskom sloju (debljine desetak mm) zidova (napr. malteru kojim su malterisani zidani zidovi pri
čemu značajnu ulogu ima gips u malteru koji je vezao izvesnu količinu vode). Usled značajnih razlika u
temperaturi i napona između maltera i materijala zidova i tavanice posle ½ do 1 sat od dejstva vatre na
takav zid dolazi do otpadanja maltera koji se pretvara u šut.
Faktor c može da se proračuna kao ponderisani prosek preko površina rzličitih graničnih materijala u
sastavu građevinskih konstrukcija. Ovde je potrebno uzeti u obzir površinu tavanice i zidova. Pri tom se,
prema jednačini koja je data,u obzir uzimaju različiti granični materijali koji čine slojeve građevinske
konstrukcije sa proporcionalnom površinom Ai i pripadajućim faktorom ci.
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Pri čemu je
ci- faktor koji pripada posmatranoj površini [min m2/kWh];
Ai-parcijalna površina graničnih građevinskog dela (izložene konstrukcije) [m2].
Ukoliko ne postoji tačniji dokaz, za izbor faktora apsorpcije toplote obimnih zidova- c kod jednoslojnog
zida granične građevinske konstrukcije mogu da služe primeri za vrednosti toplotne efuzivnosti b (dati u
tabeli 2.2 na osnovu kojih se iz tabele 2.1 toplotnoj efuzivnosti b, dodeljivanje grupa uticaja a onda
primenom tabele 2 određuje faktor apsorpcije toplote obimnih zidova c.
Tabela2.1 - Dodeljivanje grupa uticaja toplotnoj efuzivnosti b
Toplotna efuzivnost b
Grupa uticaja
[W h1/2/(m2 K)]
I
II
III

≤ 42
12 - 42
≤ 12

Tabela2.2 – Primer za toplotnu efuzivnost (b) materijala na unutrašnjoj površini zida
Toplotna efuzivnost b
[W h1/2/(m2 K)]

Gustina površinskog sloja ρi
(približne vrednosti)
[kg/m3]
Običan beton
38
2400
Laki beton
14
1200
Gasbeton
7
800
Azbestcement
18
2000
Čelik
250
8000
Aluminijum
370
2700
Puna opeka
20
1800
Blokovi od krečnjačkog peska
22
1800
Blokovi od lakog betona
11
900
Drvo
10
800
Malter
21
1800
Izolacioni malter
6
600
Drvena vuna-laki beton
5
480
Mineralni vlaknasti izolacioni mater.
0,7
50
Polistiren
0,6
20
Poliuretan
0,5
30
a
Navedene vrednosti su prosečne vrednosti za odgovarajuću grupu materijala. U zavisnosti od
postojeće zapreminske mase materijala, mogu u pojedinim slučajevima da budu merodavne
vrednosti koje odstupaju od navedenih. Proračunske vrednosti za toplotnu provodljivost λ i za
specifični toplotni kapacitet cp date su uopšteno u stručnoj literaturi o pitanjima građevinske
fizike, npr. toplotne zaštite.
Kod višeslojnih zidova može se, sa dovoljnom tačnošću za ovu svrhu, pomoću jednačine koja je data,
izračunati primenljiva toplotna efuzivnost bges:

Pri čemu je (odnosi se na normalnu temperaturu)
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si-debljina sloja [m];
ρi-gustina, zapreminska masa sloja [kg/m3];
cp,i-specifični toplotni kapacitet sloja [W h/(kg K)];
λi-koeficijent toplotne provodljivosti [W/(m K)].
2. Faktor odvođenja dima i toplote (w)
Napomena 1 : razumevanje i pravilna primena ovog dela propisa zahteva bolje poznvanje teorije
požara i određen inženjerski profil (master termoethnike ili grane tehnologija u kojoj se znatno
primenjuje mehanika fluida i master bezbednosti od požara )
Napomena 2. Kako se u ovom delu koriste podaci koji se biraju odnosno usvajaju iz ovog
dokumenta ali su prilično neodređeni /napr. faktor m - / ili iz stručne literature (o produkciji i
razređivanju dima – pri čemu su podaci još rastegljiviji i teže se nalaze i u najboljoj stručnoj
literaturi potrebn/korisna je konsultacija eksperata – na ta ˝mesta˝ će se ovde ukazati
Napomena 3. Izvorna dokumentacija sadrži greške i slabosti koje su prepoznate i ovde
komentarisane
Правилник је израђен на основу:
Техничке препоруке ЈУС ТП 19 Грађевинске техничке мере заштите од пожара индустријских зграда
– Прорачунска потребна отпорност према пожару 1997. и ажуриране верзије истог немачког
стандарда из 2010 (важећа и преведена 2017. маја) Baulicher Brandshutz im Industriebau Tail 1 :
Rechnerich erfoderliche Feuerwiderstandsdauer – Structural fire protection in industrilal buildings Part 1
Analiticaly required fire resistance time,немачке директиве MindBauRL
- новијих терминолошких и других стандарда СРПС ЕН и СРПС ИСО.
- искустава стручњака из домаће и немачке праксе уз уважавања разлика индустрије
Немачке и Србије
Kako se u izradi navedenih nemačkih propisa nisu ni za industrijske zgrade u ovim dokumentima
bavili tehnologijom, teorijom požara, pa ni eksplozije (u MindBauRL nema zahteva za tehnološkim
merama, primeni nadzora nad koncentracijom zapaljivih para i gasova, uklanjanjem prašine koja može da
formira eksplozivne smeše) u pravilniku je to dodato u najnužnijem obimu.
To su samo neki aspekti koji su važni da se shvati da je preuzimanje svega iz ovog standarda neumesno i može nam stvoriti više teškoća nego što bi pomoglo.
Dijagrami za utvrđivanje faktora odvođenja toplote w izrađeni su na osnovu analize obračuna
bilansa toplote za jednoetažne požarne sektore sa ravnomerno raspoređenim požarnim opterećenjem uz
korišćenje računskog programa na osnovu teorije o toplotnom bilansu. U pogledu konstrukcija koje
smanjuju toplotu uzete su u obzir samo građevinske konstrukcije koje ograničavaju požarni sektor (bez
međuzidova ili ugradnih delova). U izvršenim proračunima se polazi od toga da je dimenzionisano
specifično požarno opterećenje od 518 MJ/m2 ravnomerno raspoređeno na čitav požarni sektor od 2.400
m2. Polazeći od izvora požara u sredini požarnog sektora, požar se u fazi razvoja širi konstantnom
brzinom od 1 m/min na četiri strane, sve dok ne dospe do zidova hale.
Na tako nastaloj površini požara ogorevaju gorivi materijali, ako uzmemo u obzir m-faktor
(mešoviti gorivi materijali od drveta i različite plastike), sa utvrđenom energetskom vrednosti m·Hu od
13.464 MJ/kg pri pretpostavljenoj površinskoj brzini gorenja od 20 kg/(m2h) = 0,00555 kg/(m2s)
/Napomena NK. - to je nerealno vrlo mala vrednost i za fazu početka gorenja po površini a pogotovu kad
počne gorenje po dubini drveta i plastike/, sve dok se ne potroše svi gorivi materijali -ovo je malo verovatno i da nema gašenja, a računa se da ima!
Ili ovo iz prevoda: ˝ Na tako nastaloj površini požara sagorevaju gorivi materijali, ako uzmemo u
obzir m-faktor (mešoviti gorivi materijali od drveta i različite plastike), sa utvrđenom energetskom
vrednosti m Hu od 3,74 kWh/kg pri pretpostavljenoj brzini sagorevanja od 20 kg/(m2h), sve dok se ne
potroše svi gorivi materijali. Za konfiguraciju dimenzionisanja nastupa nakon približno 30 min situacija
potpuno razvijenog požara u kojoj gorivi materijali gore na čitavoj površini požarnog sektora i može se
odrediti srednja temperatura preko cele površine osnove i visine prostorije. To nije uvek slučaj kada

24

postoje drugačiji odnosi između požarnog opterećenja i visine hale. Na primer, može se utvrditi veća
izloženost građevinskih konstrukcija kod neravnomerno raspoređenog požarnog opterećenja i veoma
velikih požarnih sektora u oblasti slojeva vrelih gasova i povećanog požarnog opterećenja./˝
U odnosu na položaj površina vertikalnih otvora, u pretpostavkama se polazi od toga da su raspoređeni
ravnomerno, gde je jedan deo pozicioniran u obliku kapija (približno na svakih 40 m do 60 m) direktno
iznad poda.
Proračunom su pokriveni i požarni sektori sa nagnutim krovovima, tj. izračunavanje w faktora može da se
izvrši ako se za merodavnu visinu uzme srednje rastojanje hm površina krova od poda (ovo je još jedna
drastična greška u DIN) – trebalao bi kao prema sledećoj slici:

Ah

hm

Av
AG
Slika 3.1.
Legenda
AG
površina osnove požarnog sektora u m2
AV:
Površina vertikalnih (i nagnutih) otvora u spoljašnjem zidu u m2
Ah
površina horizontalnih (i nagnutih) otvora u krovu tj. u spratnoj tavanici (ovde je to krov) u m2
hm
rastojanje između sredine otvora na krovu do sredine otvora u zidu
4. Masena produkcija dima (Md)
Masena produkcija dima se procenjuje prema sledećem izrazu (jedan od propisanih po NFPA)
Md = 5.2  10 -4 (h - d) Qc3/5 [kg/s];
gde je:
h-visina od poda do otvora [m];
d – visina pregrade (dimne zone) [m];
Qc - vrednost konvektivne toplotne snage požara[W]
Qc = 2/3 Q
Q - ukupna toplotna snaga požara[W]
Ovaj izraz daje korektne vrednosti za Qc do 10 MW a primenjuje se za odimljavanje koje se sprovodi za
prvih 10- 12 min i za bezbednost ljudi - u ovim slučajevima radnika a vatrogasci bi morali da koriste
disajne aparate.
S obzirom da je dim vreo zavisno od temperature imaće različit volumen. Primarni dim nailazi na
struju svežeg vazduha koji se bočno uvlači u struju dima i sa nim meša pa je potrebno odrediti volumen
dima pri izlasku iz ispusnika .
O određivanju snage požara videti grafik standardizovanih razvoja požara (ultrabrzi, brzi, srednji i spori)
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Standardizovani razvoji požara (prvi put u NFPA 204 M a kasnije preneto u ISO i EN pa tako i SRPS
standarde)
Najefikasnije ispuštanje dima i toplote je pri razlici temperatura ispod i iznad ispusnika od oko
o
300 C (što je retko moguće postići u visokim halama u slučaju da je požar pri podu). Računajući da je
visina plamena pri gorenju čvrstih materija 2-3 D gde je D – prečnik žarišta, pa je na primer za žarište čiji
je prečnika 3 m i da je ono na visini od 1 m od poda je vrh plamena će biti na na 7 do 10 m. Ako je hala
visine 15 m gasovi iz plamena se naglo hlade nailazeći na svež vazduh i uvlačeći ga sa strane, pa se dim
razređuje relativno brzo po visini čime se usporava njegov izlazak kroz ispusnike. Odavno, još od 1971.
godine postoje izrazi za promenu temperature dimnog stuba u funkciji visine iznad plamena, T = f(h).
Veza nije linearna i tokom decenija obrasci su se menjali za potrebe utvrđivana primene termičkih
detektora i aktiviranja sprinklera. S tim u vezi je i porast gustine dima, pa tako i uzgonske sile slabe
odnosno dim usporava kretanje, konus dima se širi i volumen dima po visini raste. Poznavanje širenja
dima pod tavanicom nam je važno da bi se optimalno odredila rastojanja i broj ispusnika dima slika 4.1.
Što je udaljenost ispusnika veća više se uveća volumen dima a opada njegova temperatura (posebno ako
temperatura dima opadne znatno ispod 250oC to znatno utiče na efikasnost ispusnika).
R

 oko 25

o

Hv

h

H

Hv

H

h1

Slika 4.1 Dostizanje dima do tavanice i početak razilaženja; desno dim se razlio i počinje da izlazi kroz
ispusnike
Promenu volumena i mase dima sa visnom je moguće računati ili bar procenjivati ali kako je sama
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procena produkcije primarnog dima (onog koji ˝izvire˝ iz plamena) vrlo gruba, treba praviti smislene
stručne procene dotoka (˝sekundarnog˝) dima do ispusnika dima.
U slučaju nastanka požara predviđeno da se isključi ventilacija i odprašivanje kako ne bi remetili odimljavanje.
Nemački autori traže da ukupna svetla površina odvodnika bude najmanje 2.5 % površine poda dimne
zone – nezavsno od toga šta gori i kako gori.
To je dovoljno kod požara sa FLD manjim od 500 MJ/kg ali u objektima gde je ono znatno veće veća je i
masena brzina gorenja i produkcija dima. Ima materijala za koje tih 5 % površine poda nije dovoljno (
napr. za gorenje gume i nekih drugih materijala).
Ukupna površina svetlih otvora za ispuštanje dima jedne dimne zone, Av, se izračunava prema sledećem
izrazu:
Av = 1.94  10-4 Qc3/5 (h - d)/d1/2 [ m2]
Ovaj obrazac takođe je preuzet iz NFPA i primenjje se za odimljavanje koje se sprovodi radi
bezbednosti ljudi i važi za prvih nekoliko minuta pa time i za požare manjih snaga. On je ovde dat radi
poređenja sa odimljavanjem koje treba da traje duže i omogući odlaganje pregrevanja konstrukcija. To
može da služi za orijentaciju – da uvojene vrednosti otvora na krovu budu veće od ovako dobijenih.
Oprema za odimljavanje se proizvodi i za požare koji traju 2 sata pa za industrijske zgrade i skladišta nije
potrebna neka specijalna oprema u odnosu na zgrade javne namene.
Ovako dobijenu vrednost treba uvećati za najmanje 40 % ako seza ispuštanje dima i topote
primenjuju žaluzine, za 30 % ako se primenjuju klapne sa osovinom na sredini, odnosno 20 % ako u
otvoru nema nikakvih elemenata koji skreću ili ometaju strujanje.
Pregrade za formiranje dimne zone mogu biti i roletne od negorivog tekstila koje se spuštaju do
projektovane visine koje odgovaraju posebnom standardu zatim žaluzina za ispuštanje dima na krovu
zatim one koje se ugrađuju u zid za nadoknadu vazduha;
Na putu viljuškara veće visine od 4 m ugrađuju se spuštajuće/podizne roletne koje se automatski
podižu i spuštaju prilikom njegovog prolaska
5.Eksplozivno odušivanje
Prostorije u objektu u kojima se može formirati eksplozivna smeša (mlin, lakirnica i dr.) treba da
se nalaze u uglu prostorije slika 5.1 i da imaju opremu za provetravanje (po potrebi i ventilaciju) i
eksplozivno odušivanje. Ako je hala veće visine radi smanjenja volumena opasne smeše izvodi se tavanica
te prostorije sa eksplozivnim odušcima (najmanje 4) čija veličina svetle površine nije manja od 25 %
površine poda a masa poklopaca nije veća od 25 kg/m2. Kapci ili prozori koji su izvedeni za eksplozivno
odušivanje u zidovima moraju biti na visini većoj od 2.2 m (za smešu lakšu od vazduha), a na visini od 0.8
m pa naviše za smešu težu od vazduha.
Ukupna površina za eksplozivno odušivanje se određuje iz izraza:
A ≧ 4 k V2/3 [ m2 ]
gde je:
k -koeficijent koji zavisi od procenjenog volumena eksplozivne smeše i maksimalnog pritiska koji formira
eksplozivnu smešu [bar ] i kao se izračunava
k= 0.1 Pmax Vs/Vp
V- volumen prostorije [m3 ];
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vazduha
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Pregrade
formiraju
dimne zone

Ograda

Slika 5.1 Odvođenje dima i toplote i dovodi svež vazduh u prostoriju i rešavanje eksplozionog odušivanja
za posebnu prostoriju
Volumen eksplozivne smeše manji od 4 dm3 se zanemarije. Najmanje polovina potrebnih otvora za
odušivanje se predviđa na zidu u vidu kapaka koji se otklanjaju do 60 0.
Eksplozoni odušci se izvode na tavanici i zidu na otvorima koji nisu dalje od 6 m mesta od očekivanog
paljenja eksplozine smeše.
Primer za ekplozivno odušivanje:
Ako je očekivano stvaranje eksplozivne smeše propana/butana u volumenu oko 9 m 3 , naravno pri dnu
prostorije volumena 50 m3 ,s obzirom da je smeša P/B oko 2.5 do 3 puta teža od vazduha i ako je Pmax za
ovu smešu 8 bar.
k = 0.1 Pmax Vs/Vp = 0.1  8  9/50 = 0.144

A ≧ 4 0.144  502/3 = 7,81 m2;

Moguća je primena 5 kapka površine 0.8 x 1 m u zidu i 5 podizna (po vođicama) oduška 0.9 x 1.0 m na
tavanici- što je ukupno oko 8.5 m2.

Prilog B
Sastvni deo pravilnika-informativni - primer proračuna
Прорачунско одређивања потребне отпорности на пожар носећих конструкција -пример
Osnova dela hale (površine 1520 m2 - 50 = 1470 m2) sa više različitih tehnologija i tri podna
priručna magacina sa robom na paletama, jednom izdvojenom prostorijom za eksplozivno rizičniji proces
(PS 2): Požarni sektor 1 se izdvaja od susednog PS3 sa troje kliznih vrata često otvorenih za prolaz
viljuškara ; noseći stubovi po obimu su smešteni tako da nisu izloženi neposrednom dejstvu vatre;
značajna je uloga nosećih vitkih stubova u hali – kako ih je samo 4 dva su do visine od 4 m povezana
montažnim zidom visine do 3 m koji sa drugim zidovima te visine štiti od požara tekstilne materijale na
regalima. Tehnologija 1 i 4 se odnose na pripremu drvenih komada nameštaja (ležaja i fotelja);
tehnologija 2 je montaža: tehnologija 3 je završna kontrola i sitnije popravke, podešavanja i sl.
Tehnologija 5 je izrada tapetarije fotelja.
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Gorivi sadržaji u PS1 su
Tehnološka celina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tehn 1. 1200 kg drveta + 80 kg paleta
700 kg iverice + 60 kg paleta
800 kg iverice
1200 kg ispuna PUR
100 kg tekstila, eko kože
Tehn. 3 1500 kg ležaja i stolica
Tehn. 5 Izrada tapacirunga 1000 kg PUR
Tekstila, eko kože 200 kg
Prir. sklad. 1 600 kg PUR komadi naslagani
Prir. sklad. 2 800 kg teksil i eko koža, zaštić.
Prir. sklad 3 130 0 kg drveta

Gustina skladišt.
%
70
80
70
70
30
30
70
30
70
80
40

mfaktor
0.8
0.85
0.8
0.4
0.2
0.3
0.4
0.3
0.4
0.6
0.5

Hc
[MJ/kg]
17.23
17.23
17.23
39.6
27.4
25
39.6
27.4
39.6
27.4
17.3

Pomoćni materijali (konac, folije za pakovanje i dr. nisu uračunati sa obzirom da malo učestvuju )
Napomena; vrednosti m faktora su još vrlo neodređene za praksu jer je vrlo teško opisati gustinu
skladištenja; način slaganja, uticak materijala regala, uticaj gorive ambalaže itd . Tu se u proračun unose
velike neodređenosti koje se vuku do kraja proračuna i određuju krajnje veličine
Vrednosti faktora sagorevanja m za visinu skladišta do 4,5 m navedene su u standardu DIN 18230-3.
Vrednosti za visine skladišta od 4,5 do 9,0 m potrebno je odrediti prema standardu DIN 18230-3:2002-08,
poglavlje 5.
Kao materijal za upoređenje prema standardu DIN 18230-2 služi stog drvenih gredica, kako bi se
uspostavila veza s standardnim požarom prema DIN 4102-2. Faktor sagorevanja m stog drvenih gredica
je utvrđen da bude 1,0. Materijal ili mešavina materijala sa vrednošću m > 1,0 proizvode veće požarno
dejstvo na građevinske konstrukcije, dok materijali sa vrednošću m < 1,0 proizvode manje požarno
dejstvo na građevinske konstrukcije. Vrednosti za faktor izgorevanja m mogu se uzeti iz DIN 18230-3.
Računanje požarnog optrećenja
U ovom slučaju mogu se računati požarna optrećenja po tehnološkim celinama. Međutim kako su
rastojanja među njima mala (nedovoljna da se spreči razvoj/preskok požar možemo računati da je
požarno opterećenje ravnomerno raspodeljeno po celom sektor. Ukoliko bi neka tehnološka celina imala
više od 1.6 puta veće specifično požarno opterećenje od prosečnog specifičnog požarnog optrećenja
moglo bi se pokušati sa njenim požarnim izdvajanjem zidovima (pregradama i sl.) ili prostorno - ako ima
mesta za stvaranje čistog pojasa sa svih strana oko njega. No tako izdvajanje stvara veće probleme (čini
analizu dalje neodređenom i time manje vrednom) u daljem računjanju kad se uključuje odimljavanje.
U našem primeru zaštićeno PO je samo ono u priručnom skladištu 2. pa se ono i ne uzima u obzir
dok se po blažem kriterijumu standarda (čelična pregrada) uzima u obzir ono u priručnom skladištu 1.
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Izlaz

Izlaz
Tehnologija 2
(montaža)

7.8 m

Tehnologija 4

38 m
DZ 3

Priručno skladište
sirovina i polu gotove robe 3

PS 2
6.4 m

DZ 2
Tehnologija 3
kontrola
kvaliteta

Priručno
skladište
sirovina i
polugot.
robe 2

ID

Tehnologija 1
Izrada sklopa 1
DZ 1

Tehnologija5
Izrada sklopa 5

Priručno
skladište
sirovina i
polugotove
robe 1

Tehnologija 6
Izrada sklopa 4

PS 1

40 m

PS 3
ID – žaluzina

ID – žaluzina

6.5 m

žaluzina 1.3 x 1.15m

1.5 m

Slika 1.1 Poprečni presek hale – čelični stubovi obimnih zidova su spolja i zaštićeni od dejstva požara;
unutrašnji stubovi su s po neke strane prislonjeni uz zidna platna pa su delimično štićeni.
Primer proračuna u delu odimljavanja – potreban za polazno određivanje veličine otvora: neka je u hali
čija je osnova 1520 m2 visine 8 m očekivan srednji do brzi razvoj požara a gori suvo smrekino komadno
drvo; odredi produkciju dima u 240 i 480 s.
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Iz grafika o dinamikama požara se očitava da je ukupna toplotna snaga požara oko 240 s oko 1.4 MW a za
480 s oko 6 MW. Kako je za drvo toplotna moć oko Hc =17,3 MJ/kg masena brzina gorenja je respektivno
m’240 = 1.4/17.3 = 0.08 kg = 80 g/s odnosno m’= 480 = 6/17.3 = 0.347 = 347 g/s
U udžbenicima teorije sagorevanja, kotlova i dr. su obrađene i odnosi potrebne količine vazduha za
sagorevanje 1 kg gorive materije a na osnovu stehiometrijskih jednačina. U teoriji požara ti odnosi malo
vrede jer materije koje gore nisu iste (u kotlovima jednovremeno gori jedna vrsta goriva a u požaru često
desetak), nisu usitnjene, promaja je različita pa ima materija koja gore plameno, a neke i žarenjem – pa je
odnos količine vazduha i gasnih produkata vrlo različit (napr. za poliuretan je odnos maksimalne i minimalne i vrednosti potrebne količine vazduha veći od 10 odnosno može goreti i kad za 1 kg PU u komoru
upuštamo 10 kg vazduha i preko 100 kg vazduha). Korisnik, projektant se upućuje za ovaj detalj analize
na osnovnu stručnu literaturu (SFPE, II, III, IV ili V izdanje priručnika) a i na eksperiment u skladu sa nekim
od standardnih ispitivanja (napr- SBI test, test na konusnom kalorimetru i dr.)
Procenimo da je za gorenje 1 kg drveta potrebno 20 kg vazduha (zavisno od tipa gorenja – piroliza - žar
- plameno gorenje može biti potrebno 6 do 40 kg vazduha) – usvojili smo nešto više s obzirom da je pri
dostizanju ovih snaga gorenje izrazito plameno. Ova rastegljivost podatka nam prilično utiče na vrednost
cele analize.
Kako je odnos mase vazduha i goriva mnogo u korist vazduha možemo računati da je produkcija
primarnog dima 1600 g odnosno 6940 g na kraju 8-mog minuta.
Uporedimo ovu vrednost sa izrazom za Md u kome kako smo videli i nema naznake da se odnosi na
drvo ili bar celulozne materijale;
Md = 5.2  10 -4 (h - d) Qc3/5 = 5.2  10 -4 (8 – 3) (2/3  6 106 )3/5
= 5.2  10 -4 5  9146 = 23.8 kg/s
Možemo proceniti da je poluempirijski izraz (po NFPA za ˝veliki˝ požar preporučen i za neke materijale
koji troše više vazduha pri gorenju. Sad nas čeka još neizvesnija procena – koliko će se ovaj primarni dim
izmešati sa okolnim vazduhom i dospeti do otvora ispusnika dima – logično je da veća visina plamena
smanjuje, a veća visina tavanice i put od plamena do otvora uvećava mešanje i time utiče na volumen
dima koji stiže na ispusnik.
Naravno i ovo je moguće procenjivati kao i usputno hlađenje dima pa na račun toga promena volumen.
Poluempiriski obrasci NFPA i dr. stručnih asocijacija koji govore o potrebnoj veličini otvora ispusnika ne
daju tu vezu. Primenimo dat NFPA obrazac
Av = 1.94  10-4 Qc3/5 (h - d)/d 1/2 = 1.94  10.4  9146 5/31/2 = 1.94  10 -4  9146 5 0.577 = 5.12 m2
Ova vrednost se za prostorije koje veće od dimne zone (imaju više dimnih zona) odnos na dimnu zonu
(o našem slučaju zonu 1 i 2).
Uzimajući u obzir koeficijent proticanja koji je za žaluzine ne veći od 0.7 dobijamo da bi svetli otvor
žaluzina ukupno trebao da bude 7.3 m2
Opet se napominje da je ovo obrazac dobijen u USA za slučaj odimaljavanja radi evakuacije ljudi –dakle
za požar još relativno male snage, dakle za prvih nekoliko minuta, a ne za sat, dva.
S obzirom da puna intervencija vatrogasaca može biti i nešto kasnija od 8-mog minuta požar može biti i
nešto veće snage pa je umesno ovu vrednost uvećati bar na 2.5 % što je 13,75 m2 (7 ispusnika površine
otvora 2 m2). Za nadoknadu vazduha računato za ceo PS mogu poslužiti ulazna vrata – 2 x dimenzija
napr. 3m x 4 m = 24 i 2 na bočnim zidovima 2.2 x 1 = 4.4 m što je više nego dovoljno. Kako su dimne zone
DZ1 i DZ2 daleko od velikih vrata onda bi trebalo računati po zonama i za neke od njih predvideti
podesive žaluzine dimanzija najmanje 6 m2 i jedna vrata površine otvora 2 m2.
Usvojeno je za nadoknadu vazduha 4 žaluzine 1.3 x 1.15 u donjem delu zida i po jedna jednokrilna
vrata za DZ1 i isto za DZ2.
Av = 4 0.7  (1.3 1.15) + 0,8 2 = 5.8 m2;

Ah = 7  0.8 2 = 11.2 m2

Sada možemo odrediti niz vrednosti: av =Av/A = 5.8/550 =0.01

ah = Ah/A = 11.2/550 = 0.02
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Za ove vrednosti se iz grafika određuje tačka čija je ˝visina˝ na wo = 1.8

Slika 1.3

Slika 1.4

w = wo αw ≥ 0,5
(11)
Pri tome je: wo Faktor za uzimanje u obzir horizontalnih i vertikalnih površina za odvođenje toplote .
wo je veće od 0.5 pa je uslov zadovoljen

w

Faktor za uzimanje u obzir srednje visine h PS, prema jednačini ili slici 3;
h
prosečna unutrašnja visina tj. unutrašnja visina etaže požarnog sektora u m;
Umesto grafika wo se može odrediti računski iz sledećeg izraza

gde je βw = 20,0 (1 + 10 av – 64 av2) ≥ 16,
grafik za w je dobijen iz izraza

ovde važi: 0,025 ≤ av ≤ 0,25

w = (6/h)0.3

(14)

Kod utvrđivanja vrednosti w0 i aw iz slika 1.3 i 1.4 dozvoljena je interpolacija.
(jedna od dobrih strana nemačkih inženjera je da koriste grafičke metode pa tako i grafike kad god mogu
da zaobiđu računanje). To daje mogućnosti za bržu analizu napr. pri potrebi da se promeni neki parametar a i za kontrolu formula za koje postoje izgledi da su pogrešno odštampani)
Kako je za našu halu visina h = 8 m iz grafika samo očitamo da hiperbolična linija sa tom apscisom ima
ordinatu oko 0.92 /tačnije (6/8)0.3 = 0.9173/.
Po izrazu 11

w = wo αw = 1.8  0.92 = 1.66 ≥ 0,5

Sad prelazimo na određivanje C i ekvivalentnog trajanja požara
te = qR · c · w
min
2
te = qR · 0.20 · 2 =
min
(ovde treba da je qR izraženo preračunato u kWh/m )
Ako su zidovi od šuplje opeke pa maltersani; malter je gustine oko 1800 kg/m3 deljine oko 1 cm;
vrednost faktora apsorpcije toplote c pripada grupi II pa c ima vrednost 0.20 min. m2/kWh.
Vrednost toplotne efuzivnosti tog maltera je b = 21 W h1/2/(m2 K)
Proračunska potrebna otpornost na požaru tP F izražena u minutima izračunava se jednačinom (2):
tPF = te  γ  aL

(2)

Pri tome je: γ s korektivna vrednost za građevinske konstrukcije određene klase - vidi tabelu o KO;
αL korektivna vrednost za ograničavanje smanjenja širenja požara na osnovu infrastrukture .
Sve vrednosti su poznate tako da je lako završiti ovaj primer.
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Objašnjenja za učesnike u donošenju propisa u vezi načina na koji je urađen ovaj predlog
pravilnika
U industrijskim objektima od požara na milion ljudi strada godišnje malo ljudi; kako je na 1000
većih požara retko kad više od jedne eksplozije smrtnost je takođe mala.
U izgradnju i opremanje industrijskih zgrada ulažu se velika sredstva i kako se radi sa opasnim
materijama, od kojih su mnoge lako zapaljive i one koje brzo gore i razvijaju opasne produkte gorenja
postoje značajne mogućnosti vrlo velikih šteta i ugrožavanja zdravlja ljudi i prirode. Veliki požari ovih
zgrada mogu stvoriti velike sekundarne štete (napr. nedostatak lekova, prerađene hrane, polufabrikata
za druge proizvođe složenijih a neohphodnih proizvoda itd.). Zato se ulažu veliki napori da se suzbije
nastanak velikih požara u industriji odnosno onih koji bi bitno oštetili i samu zgradu.
Određivanje stepena otpornosti na dejstvo požara za indsutrijske zgrade je stvar više ekspertske
procene nego bilo koje analitičke metode koja uvažava i više desetina faktora. Ovo se tumači time što je
obavljeno malo ispitivanja simulacija većih požara u ovakvim zgradama (a bilo je uslova u slučaju da se
planira rušenje zgrade) i što su neki važni procesi posebno za određivanje faktora izgorevanja, hemizna
gorenja (potrebne količine vazduha za gorenje 1 kg gorive materije, kvaliteta i razređivanja dima tek na
početku ispitivanja. Napr. za određivanje potrebne količine vazduha za gorenje 1 g gorive materije radilo
se sa vrlo malim uzorcima, svega nekoliko cm3 u uslovima koji su daleko od uslova u srednjim i velikim
halama tako da je za sad nužno ekspertkso procenjivanje da bi se rešop neki konkretan zadatak.
Po pravilu ove zgrade se izvode u SOP III i SOP IV
Mnoge industrijske hale manje vrede nego imovina koja se u njim smešta tako da je vrednije
sačuvati tu imovinu nego same konstrukcije zgrade.
Postoji mogućnost da se s obzirom na visinu krova i prostranost hale nešto većim požarom i ne
ugroze značajnije konstrukcije hale a da šteta bude vrlo velika.
Korišćenje metode potrebne otpornosti noseće konstrukcije po DIN 18230 -1 iako se može
šablonizovati (što se i u Srbiji radilo) može dovesti do greške – velikog zastranjivanja – natezanjem
uticajnih faktora koji nisu dobro dokumentovani i to tako da se dobije što manja vrednost potrebne
otpornosti konstrukcija na osnovu proračunski dobijenog ekvivalentnog trajanja požara. Ova metoda vodi
poreklo još od američkog pionira bezbednosti od požara Simona Ingberga koji je pre skoro 100 godina
zaključio da postoji veza između specifičbog požarnog optrećenja i dužine trajanja požara. Decenijama je
ova prosta ideja razvijana i 70.tih godina se (u Švedskoj, Univerzitet u Lundu) došlo do ideje ekvivalentnog trajanja požara koji obuhvata nekoliko uvedenih faktora koji imaju uticaja na razvoj požara i
njegovo delovanje na konstrukcije – i u uslovima kad se požar ne gasi, ili slabo gasi ili uopšte ne gasi.
Taj koncept je razvijen dalje i u Nemačkoj gde su uslovi za gašenje s obzirom na bolju urbanizaciju – postojanje značajnih vatrogasnih jedinica u samim fabrikama, industrijskim zonama gradova
znatno povoljniji. U ponderisanju uticajnih faktora nemački istraživači su se oslonili na statistiku u
analitiku u Nemačkoj, jednoj od retkih zemlja koja ima sve napredne tehnologije i mnoge koje druge zemlje nemaju (moćne pogone metalurgije, baznu hemiju, industriju boja i lakova, velike fabrike vagona brze
železnice, vetrogenatarora, velikih delova najvećih putničkih aviona, brodova itd.).
S obzirom na veliko bogatstvo Nemačkoj (njenim jakim firmama osiguranja i reosiguranja) je tolerantno da im povremeno od požara strada i po neka hala ili deo velike hale - koje često izvode i prevelike
površine osnove preko 50000 pa i 100000 m2 – što je prihvatanje prevelikog rizika koje manje i siromašnije države ne mogu da podnesu. U tom smislu Srbija je bliža Slovačkoj i Mađarskoj nego Nemačkoj.
Nemačke vlasti su donele dokumenta o planiranju i izgradnji industrijskih zgrada od kojih je jedna
direktiva MindbauRL u kojoj se postavljaju neki osnovni zahtevi a njihovo ispunjavanje se ˝dokazuje˝ po
postupcima koji su definisani odgovarajućim DIN-om (ovde je to DIN 18230 –deo 1) i nizom drugih standarda i propisa stručnih udruženja. Ceo postupak ima karakter ˝reversnog inženjeringa˝ - eksperti znaju
rešenje pa se trude decenijama da formiraju nekakvu kompleksnu metodu proračuna koja daje te očekivane rezultate – da oni koji nisu eksperti dobiju inženjerski korektan rezultat.
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Nevolja na tom putu je što su neke veličine koje se usvajaju toliko rastegljive da i tako kompleksnu analizu čine jedva smislenom – kako zbog različitog tipa gorenja zavisno od slaganja materijala,
priliva svežeg vazduha, položaja žarišta u odnosu na konstrukciju (napr. stub u sredini hale), efekata
provetravanja (za odimljavanje), efekata gašenja, veštine i prisebnosti vatrogasaca itd.
Kao i uvek kad se radi o nekoj kompleksnoj materiji u dokumentu ima pozivanja na više drugih
propisa iz sistema propisa zemlje gde je i za koju je dokument pisan. Tako se u ovom standardu autori
pozivaju na više drugih dokumenata - različtih vrsta – drugih svojih standarda, granskih normi i napr. VdS
(udruženja osiguravača Nemačke). Kako je i u Nemačkoj (kao i više drugih država) DIN ustanova koja nije
državna, već je kao institut za stručnu podršku privredi, trgovini i drugima, on ima slobodu da povezuje
svoj dokument sa dokumentima raznih stručnih organizacija, osiguranja itd.
Treba imati u vidu da je Nemačka savezna država a da je javna bezbednost (čiji je deo bezbednost
od požara) u nadležnosti pojedinih članica - država odnosno slobodnih gradova koji je čine. Vatrogastvo
je u Nemačkoj različito organizovano. Kao i u mnogim drugim državama EU i razvijenog sveta i praksa je
da velika preduzeća (a u Nemačkoj ih kao industrijskoj velesili ima mnogo) imaju fabričke vatrogasne jedinice. Takođe je značajno da su mnoga preduzeća povezana (sistemom automatske dojave) sa
teritorijalnim (gradskim) vatrogasnim jedinicama - što kod nas nije slučaj (nekad davno vrlo malo je bilo
povezanih i u Beogradu).
Teškoću za prevođenje i korišćenje imamo i u tome što je ovaj DIN pravljen (i dopisivan) u dugom
periodu od preko 25 godina, ali je pisan opet nejasno iako u poslednjoj verziji ima pokušaja da se mnogi
pojmovi i postupci u primeni pojasne – autori kao da su se sve više udaljavali od praktičnosti primene.
Posebnu teškoću stvara loš ˝tehnički jezik˝ – jedan od razloga je što nema (sem dva skromna
crteža – i to sa greškama!) potrebnih ilustrativnih crteža. U prevelikom broju slučajeva se čitalac pita: zar
nisu autori mogli da se preciznije izraze? Posle tolikih godina oni i dalje prave grešku – na stotine mesta u
tekstu – i ono što je gustina požaranog optrećenja nazivaju samo požarno optrećenje. Više drugih
termina pogrešno su nazvali (ili zadržali ono što je novijm terminološkim rečnicima odbačeno i zamenjeno) a to je utoliko apsurdnije jer je DIN učestvovao u pisanju terminiloškog rečnika 2000 –te i odradio
to bolje od BSI i AFNOR-a.
Napr. autori umišljaju da će neka plastika (početkom 80-tih su za tu namenu i standardizovali
plastične kupole – što se pokazalo vrlo loše što je još iste decenije i u praksi zabranjeno i zamenjeno
boljim uređajima) na visokom krovu da ispadne ili se istopi, izgori i tako formira otvor za ispuštanje dima.
Postoji više davno prevaziđenih predloga pa je iz tog standarda uzeto samo ono što ima neku vrednost za
manje upućene.
Jedna od spornih tema je računanje sa nekakvim ˝zaštićenim˝ požarnim optrećenjima (gorivo u
rezervoarima, razna roba u običnim čeličnim ormarima i dr.). Terminološka greška je govoriti o
˝zaštićenim˝ objektima bilo mehanički izolacijom ili bilo kakvom instalacijom za gašenje - umesnije je
reći ˝štićenim˝ jer nikad nismo sasvim sigurni da će objekat biti i zaštićen.
Ovde (u predlogu pravilnika) je usvojen koncept da ono što je ˝štićeno˝ može biti pouzdano
štićeno ˝mehanički˝ samo dovoljno debelim slojem izolacionog materijala za tu namenu a tada ga i ne
računamo kao požarno opterećenje uz ono koje je otvoreno, izloženo vatri, ˝nezaštićeno˝. Zanimljivo je
da Nemci nisu značajnije vrednovali instalacije za automatsko gašenje (vidi se po vrednosti korektivnih
faktora) a u tekstu ih visoko cene.
Naše industrijske zgrade su proste kutijaste konstrukcije. Naravno ima još po neka zgrada koja je
zaostala iz davanih vremena kada su i i ovde pravljene višeetažne zgrade za izradu konfekcije, štampu i
neke druge lake industrije. U tom smislu nam ne treba dobar deo ovog DIN standarda. Ideja je da se
pravilnikom obuhvati verovatno preko 95% industrijskih zgrada kakve se u Srbiji grade ili su već izgrađene
i dolazi vreme za njihovu prenamenu, revitalizaciju.
Pored toga ovaj DIN standard se primenjuje i na skladišta. Mi za skladišta imamo već pravilnik
koji se pokazao prilično dobar i umesno je malo ga ažuriti i pojasniti neke sitnije slabosti.
Kako navode autori ovaj standard se pravio na osnovu analize požara, statistike ljudskih gubitaka
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i šteta, organizacije službi, iskustava itd. u Nemačkoj za poslednjih 3-4 decenije pa je jasno da je ponderisanje nekih uticajnih faktora koji su u vezi s tim neodgovarajuće za siromašnu i devastiranu industriju
Srbije.
Slikama u prilogu ovog komentara su dati primeri industrijskih hala iznutra – nekad se izdvoje (ne
i požarno) sobe za pripremu tehnologije ili finu kontrolu i sl. od bučnih mašina i sl. Često se koriste i razni
kontejneri ili sl. drvene tipske ˝sobe˝
Novi DIN standard u suštini je redakcijski prerađen, pri čemu su uneta naročito iskustva iz primene
standarda DIN 18230-1 iz ranijih godina u međuvremenu od objavljivanja 1998-05 do danas. ˝Najvažnije
izmene i dopune su:
- jasnije sažeti pojmovi koji su u prošlosti dovodili do pogrešnih tumačenja; ...˝
Navešće se još nekoliko izvoda iz tih nemačkih dokumenata:
˝korektivna vrednost γ uključuje verovatnoću otkaza po godini od pf3 = 10-5; pf2 = 10-4; pf1 = 10-3 za
višeetažne objekte i od pf3 = 10-4; pf2 = 10-3; pf1 = 10-2 za jednospratne objekte.
Određivanje korektivne vrednosti γ izvodi se za verovatnoću nastanka požara od od p1 = 5 x 10-6
2
po m i godini. U slučaju da postoji javna vatrogasna služba, verovatnoća da se od početnog požara dođe
do potpuno razvijenog požara usvaja se sa p1 = 1 x 10-1 tako da ukupna verovatnoća nastanka opasnih
požara iznosi p1 p2 = 5 x 10-7 vrednosti prema tabeli 2.
Kada se koriste automatski uređaji za gašenje požara tj. sprinkler-sistemi verovatnoća razvoja početnog
požara u potpuno razvijeni požar uzima se sa p2 = 1 x 10-2 tako da ukupna verovatnoća nastanka opasnih
požara iznosi p1 p2 = 5 x 10-8 vrednosti γ prema tabeli 2 iz standarda.
Ako je verovatnoća nastanka požara p1 veća od ovde usvojene vrednosti, potrebno je povećanje
sigurnosne dopunske vrednosti. Ukoliko je verovatnoća nastanka požara veća za desetak puta, može da
se uzme u obzir preko povećanja vrednosti γ za faktor 1,1, a odgovarajuća niža verovatnoća nastanka
požara može da se usvoji preko faktora 0,9.
Korektivna vrednost aL uzima u obzir smanjenje mogućnosti nastanka potpunog požara u slučaju
postojanja dodatnih mera za gašenje i dojavu požara. Ona dakle odgovara smanjenoj verovatnoći p2, da
će se početni požar razviti u potpuno razvijeni požar.
Pri tome se zaštitno dejstvo neke akreditovane fabričke vatrogasne jedinice ili instaliranog automatskog uređaja za gašenje požara na celoj površini obuhvata sa iskustvenom verovatnoćom otkaza od
p2 = 10-2.
Postupak dimenzionisanja prema ovom standardu naveden je kao priznati postupak dokazivanja
u direktivi MIndBauRL, poglavlje 7. Primena ovog standarda primarno je predviđena za potrebne dokaza
za novogradnju. Međutim, ovaj standard može da se primenjuje i na postojeće građevinska i ostala
postrojenja i uređaje u industrijskim objektima, ako je npr. potrebna nova dozvola za gradnju, kao
rezultat promene upotrebe.
Pouzdanost (odn. verovatnoća otkazivanja) uređaja za gašenje prema 6.4.6 i 6.4. 7 DIN-a sada se
konkretno ne može izraziti brojkama. Ovo se, pored ostalog, može dovesti u vezu s tim, što ovi koncepti
postrojenja do sada nisu bili sadržani u standardu DIN 18230-1. Ovoj nesigurnosti se poklanja pažnja
putem ograničavanja površine, zahteva za slobodne zone, uzimanja u obzir fabričke vatrogasne jedinice i
procene minimalnog požarnog opterećenja.
Dozvoljene površine požarnih sektora kao i potrebna otpornost prema požaru građevinskih
konstrukcija, koje razdvajaju ili premošćuju požarne sektore, upravljaju se prema direktivi MlndBauRL.
(mi u Srbiji nemamo ovakve podatke a usvajati nemačke, s obzirom na veliku razliku u industrijalizaciji,
opremanju bezbednosnim instalacijama i organizaciji bezbednosti je neumesno)
Najdrastičnija razlika u Nemačkim propisaima i propisima drugih razvijenih zemalja je u veličini
požarnih sektora – u Nemačkoj su dozvoljeni i toliko veliki (i preko 100000 m2) da je to ˝van pameti˝ i to
požarci u drugim zemljama porede sa neograničavanjem brzine na autoputevima – što je nemački
specijalitet pа ne mali broj vozača vozi i preko 300 km/sat a na istim autoputevima u Austriji, Franskoj itd.
je dozvoljeno 120 ili 130 km /s.
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Bar za slučajeve gde je izraženo smeštanje veće količine robe (u visinu) u većoj hali koristan je koncept
određivanja FLD za tu skladišnu površinu pa bar da se za takvo skladište izvede odimljavanje. Za manje
količine gorivih materija ono nije ni nužno s obzirom na veću visinu hale i mogućnost da se koriste neki
otvori na krovu koji su nužni za provetravanje u letnjim uslovima (posebno za često primenjive limene
krovove)
Noseći zid unutar PS, separator
PS3

PS2
Požarni segment /PSG/ 1
SG2

SG1
SP

PS1

PS2

Požarni segment /PSG/ 2
PS2
PS1

PS3
PS1

PS4

Ilustracija levo: PSG 1 ima dva požarna sektora pri čemu se u prvom nalaze dve skladišne grupe (priručna
skladišta) koja su prostorno izdvojena širom saobraćajnicom SP. PS2 je običan i može da ima neku internu
podelu ili ne. PSG2 ima tri PS pri čemu PS3 ima internu podelu nosivim zidom koji ima značajnu otpornost
na požar – kao dve prostorije u lokalu koji čini jdan PS ili dva boksa.
Ilustracija desno: Zgrada ima podelu na dva PS a u svakom još po dva manja PS (lakirnica, priručni magacin ili sl.) koji su obično manje visine – pa imaju i svoju tavanicu. Saobraćajnica duž hale je nedovoljno
široka da stvara podelu (obično 5 do 7 m – za viljuškare a nekad i kamione, retko voz) .
(Crveno označena - vrata otporna na požar u zidovima koji su naravno otporni na požar )
(levo) Zgrada sa dva požarna sementa i pokrivenom saobraćajnicom ispred; prikazane su ilustrativno
mogućnosti da rizik pa i ekvivalentno vreme trajanja požara određuje za svaki PS ali i njegove delove –
bilo prostorije ili slobodnim prostorom u vidu šireg internog puta između dve skadišne grupe, SG i sl.
U našim uslovima (a i u Evropi) se pokazalo da usled nedisciplne korisnika požar se prenosi i
unutar sektora vrlo često i kad postoje zidovi i vrata za ˝podelu˝ (tj. usporavanje širenja požara) jer se
vrata ostavljaju otvorena, blisko njima se slažu gorivi materijali itd. Na internom putu se SP se odlaže
istovarena goriva roba, previše zadržava vozilo a vozač ˝izgubi˝ pa je vozilo gorivi posrednik za prenos
požara sa SG1 na SG2 ili obratno. Time se inače primamljiv koncept određivanja realnijeg specifičnog
požarnog opterećenja (FLD – fire load density) narušava. Umesto da se dobije realnja (veća) vrednost
FLD računajući FL na površini poda pod SG roba se smešta na veću površinu pa se nekad tako povećava i
FL i FLD ili se roba razmešta kako nije predviđeo već kako je radnicima zgodnije (napr. da ne moraju da je
podižu i ređaju na regale pa spuštaju kad zatreba).
Kada se sistemi za tehničku zaštitu od požara uzimaju u obzir iskustveno se ukazuje potreba da se
poštuju sledeća načela:
- Sistemi za bezbednost od požara moraju da budu dimenzionisani prema priznatim tehničkim
pravilima. U slučaju da se koriste tehnički sistemi koji nisu pokriveni priznatih tehničkim pravilima,
mora da se sprovede postupak ispitivanja putem proba gašenja da bi se ti sistemi dimenzionisali i
podesili u skladu sa postojećim rizikom;
- Da bi se obezbedila pretpostavljena velika pouzdanost sistema za bezbednost od požara
eventualno je potrebna određena redundantnost u tehničkim sistemima, npr. redundantnost u
nadzoru prostora od Ex smeša (prenosnim uređajima), snabdevanju vodom za gašenje požara;
- U postupku dimenzionisanja nosećih građevinskih konstrukcija u pogledu tehničke zaštite od
požara pretpostavlja se velika pouzdanost sistema za zaštitu od požara i zato su potrebne
tehnolođke mere radi osiguranja kvaliteta, koje su do sada bile vrlo ograničeno definisane u
građevinskim propisima, te je zato potrebno da se izričito definišu u konceptu bezbednosti od
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požara:
Kako je istaknuto ima i slabosti u konceptima, ima teškoća u preuzimanju jer ima pozivanja na druge
propise, ima razlike u tretmanu vatrogasnih jedinica (kod nas i službi za objekte II kategorije) itd.
U prevodu dokumenata (koji je relativno dobro preveden - uz tek po neku grešku - ali ˝bukvalno˝)
malo ko bi se od naših inženjera požaraca snašlo. U izradi ovog predloga pravilnika učinjen je veliki broj
izmena termina i definicija da bi se uopšte dobio smislen i stručan tekst a odbačeni su neki delovi koji u
našim uslovima ne bi mogli da budu primenljivi.
Uzimanje u obzir smeštaja većih količina gorivih tečnosti u rezervoarima i njihovo havarijsko
isticanje je umesno za reaktore u baznoj hemiji (Srbija nema takvu tehnologiju); rezervoari s obim
tečnostima mogu da budu i u hali, ali to su količine koje su manje pa se tretiraju kao priručne, a veći
rezervoari su napolje i onda se automatizuje doziranje).
No kako su mnoge hale relativno visoke a požar je obično pri podu dim se do dolaska do plafona
prilično ohladi pa se na krovnom otvoru ne postiže temperaturna razlika koja daje veći protok – dakle
može biti slabo odvođenje toplote i kad su svi ˝otvori˝ (klapne, ispusnici dima, pomične žaluzine i sl.
otvoreni).
Dakle ovakav standard se izgleda ne poštuje naročito ni u Nemačkoj, ali ima značaja za naše
projektante da shvate od kakvog značaja za rizik od požara može imati ovde nekoliko dobro odabranih
mera, naročito ˝upijanje˝ toplote u zidovima, odimljavanje ispuštanjem dima koje se lako izvodi za
obične hale, kako se može preciznije odrediti FLD itd. pa je bilo korisno preuzeti to u naš pravilnik.

Požar u Nemačkoj – fabrika guma Fulda

Požar u Engleskoj – zahvatio više PS; velika površina žarišta i kolaps više konstrukcija
Kako se vidi iz ovih, a i mnogih drugih slika i naravno obilaskom industrijskih hala (i u Nemačkoj!) mali
broj hala ima izvedenu zgradu spremnu za odimljavanje ispuštanjem dima (i kasnije promajom) ... a to je
u ovom DIN-u od suštinskog značaja. Mnoge hale imaju uslove da metod ispuštanja dima bude dovoljno
efikasan s obzirom da imaju već opremu koja ima jače toplotne izvore i postoje prirodna strujanja vazduha naviše.
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Primeri industrijskih objekata

Uobičajene proste betonske ili čelične strukture (ova desno je viša i može imati u nekom delu i 2 etaže)

Nepristupačni, ˝uvučeni˝ deo hale

Na oko lepo ali slabo projektovano – nedostaju prilazni putevi sa duže dve strane kompleksa zgrada

Za većinu hala u kompleksu dobar pristup za gašenje i bezbednosna rastojanja; desno - mala rastojanja za
većinu hala i prevelike hale
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Primena hidraulične platforme za gašenje ˝iz visine˝
Slike za ilustraciju enterijera hala i podele u PSG i PS .

Vrata otporna na požar su često u režimu ˝normalno otvorena˝
sobe
(kabine,
kućice)

Primeri industrijskih hala iznutra – nekad se izdvoje (ne i požarno) sobe za pripremu tehnologije ili finu
kontrolu i sl. od bučnih mašina i sl. Često se koriste i razni kontejneri ili sl. drvene tipske ˝sobe˝
Kako se vidi iz ovih, a i mnogih drugih slika i naravno obilaskom industrijskih hala mali broj hala ima izvedenu zgradu spremnu za odimljavanje ispuštanjem dima (i kasnije promajom) ... a to je u ovom DIN-u od
suštinskog značaja. Mnoge hale imaju uslove da metod ispuštanja dima bude dovoljno efikasan s obzirom
da imaju već opremu koja ima jače toplotne izvore i postoje prirodna strujanja vazduha naviše.
(ovde izgleda da se kad se govori o etažama misli na rešetkaste (˝rost˝) podove kakvi se prave u
energetskim i nekim objekatima hemijske industrije)
Dakle ovakav standard se izgleda ne poštuje naročito ni u Nemačkoj, ali ima značaja za naše projektante
i požarce da shvate od kakvog značaja za rizik od požara može imati ovde nekoliko dobro odabranih
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mera, naročito ˝upijanje˝ toplote u zidovima, odimljavanje ispuštanjem dima koje se lako izvodi za
obične hale, kako se može preciznije odrediti FLD itd. pa bi bilo korisno bar to preuzeti u naš pravilnik.
Bar za slučajeve gde je izraženo smeštanje veće količine robe (u visinu) u većoj hali koristan je koncept
određivanja FLD za tu skladišnu površinu pa bar da se za takvo skaldište izvede odimljavanje. Za manje
količine gorivih materija ono nije ni nužno s obzirom na veću visinu hale i mogućnost da se koriste neki
otvori na krovu koji su nužni za provetravanje u letnjim uslovima (posebno za često primenjive limene
krovove)
Kako je istaknuto ima i slabosti u konceptima, ima teškoća u preuzimanju jer ima pozivanja na druge
propise, ima razlike u tretmanu vatrogasnih jedinica (kod nas i službi za objekte II kategorije) itd.
Uzimanje u obzir smeštaja većih količina gorivih tečnosti u rezervoarima i njihovo havarijsko isticanje je
umesno za reaktore u baznoj hemiji (Srbija nema takvu tehnologiju); rezervoari s obim tečnostima mogu
da budu i u hali, ali to su količine koje su manje se tretiraju kao priručne, a veći rezervoari su napolje i
onda se automatizuje doziranje.

Неуједначено али практично распоређивање пожарног оптерећења (стогови дрвених летви умерене висине); стог дасака у предњем плану је ˝тесно˝ сложен што је знатно боље од стога у
позадини у коме је слагање унакрсно па је површина која може били изложена горењу знатно
већа па је и масена брзина већа а тиме и топлотна снага; десно амбијент у прехрамбеној
индустрији у коме је пожарно оптрећење мало али и покретно!

Примена тракастих и ваљчастих транспортера у индустрији - опасност је изражена код већих
брзина трака и преноса горивих пакета да се пожар брзо пренесе некад и у суседну просторију где
постоји пролаз транспортера кроз зид а где се изводе водене завесе или примењују неке друге
мере за спречавање преноса пожара уз аутоматско заустављање транспортера.
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Naslagana iverica – neće izoreti ni 20 % mase (paket ˝ogoreva˝) i kad se požar ne gasi: slično ogorevaju
drvene grede većeg preseka i novinski papir u vidu valjka; isti papir kad se razmota u mašini za štampu
sasvim izgori .

Otpadanje maltera od opeke – malter je ˝upio˝ toplotu i otpao

Krovni ispusnik dima (domaći proizvod) – kakvih ima i u inostranstvu

Nekoliko slika sa ispusnicima dima
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