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ABSTRACT
According to the latest examinations, nearly three quarters of European population live in
urban areas. High-rise residential buildings represent a significant part of urban inheritance dating
from the second half of the 20th century. At the time they were built, fire safety legislations were
more or less demanding, so different fire safety measures were applied. Today, the features are to be
assessed regarding contemporary fire safety standards and sustainability of renewal activities of
buildings.
This article represents the results of research work done on residential towers in Novi
Sad city area. Data base includes 61 buildings and 26 characteristic groups of built structures.
To provide life safety, fire resistance is essential in all buildings where a fire could grow
large before all the occupants have time to escape. The primary goal of fire protection is to limit,
to acceptable levels, the probability of death, injury, and property loss in an unwanted fire.
The fire safety preventive action-list for high-rise residential buildings, based on research-study, valid legislations, contemporary European standards and previous experience is proposed in the conclusion part of the study.
Key words: fire safety, preventive measures, sustainable urban development

ПРОЦЕНA БЕЗБЕДНОСТИ ОД ПОЖAРA
КОД ВИСОКИХ СТAМБЕНИХ ЗГРAДA
РЕЗИМЕ
Према најновијим сазнањима, скоро трећина европске популације живи у урбаном
окружењу. Високе стамбене зграде представљају значајан удео урбаног наслеђа из друге половине двадесетог века. У време када су грађене, били су на снази различити прописи из области заштите од пожара, те су различите превентивне мере биле примењене. Стога се сматра, да је неопходно извршити одговарајућу процену пожарне безбедности у складу са данашњим прописима и критеријума одрживости активности обнове постојећих изграђених
структура.
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Овај рад представља резултате истраживања извршених на стамбеним кулама у Новом Саду. Подаци обухватају 61 зграду, односно 26 карактеристичних група изграђених структура.
Пожарна безбедност је свакако један од кључних фактора заштите људских живота у свим зградама где пожар може избити и проширити се, пре него што сви корисници
стигну да напусте објекат. Основни циљ заштите од пожара је ограничити, на прихватљив
ниво, вероватноћу смртних исхода, повреда и материјалне губитке.
Листа превентивних активности заштите од пожара за високе стамбене зграде, заснована на истраживачкој студији, важећим прописима и савременим европским стандардима, као и претходном искуству, предложена је у звршном делу рада.
Кључне речи: пожарна безбедност, првентивне мере, одрживи урбани развој.

1. INTRODUCTION
High level population migration to towns in the second half of the XX century,
and the influence of actual city zoning theory, lead to formation of “residential settlements” at suburbs and poorly settled city regions. The basic character of modern residence in urban areas originates from the separation of built residential forms into specific
area and functional entities; residential quarters, dwelling units, dwelling blocks... They
are formed on the basis of special, actual, principles of spatial planning and city designing (workplace – dwellings – traffic – recreation), hierarchic city structure (dwelling
group – dwelling block – dwelling zone – group of dwelling zones – city), strictly and
standardly defined size and place of city centers, opening of dwelling block, standing for
high-rise freestanding residential forms. Those characteristic urban forms are to be found
in every main city in Europe, and Novi Sad (Laban, 2005.), as well.
The modernism in architecture promoted the high-rise residential tower as the
optimal residential form for the modern city. “Skyscraper is, for sure, the most obvious
symbol of modern movement. Without him, and without technological innovations
which enabled it, most new approaches in urban designs developed in the first decades
of the previous century would fail.“(Blake, 1988.) However, although the tradition of
building of residential low and medium floored forms was partially continued – freestanding high-rise buildings – towers and large dwelling blocks represent the residential symbol in the city of today.
For that reason, residential towers are the significant part of the urban inheritance and dwelling fond, and are chosen to be the topic of this research study.
Modern engineering design (Fire Safety Engineering) is based on the application of scientific research and engineering principles, using calculations, measurements, empiricism and judgment.
Formerly it was not so, and a simplified and often uniform solution was proposed, resulting in the univocal rules, focused on the simplest solutions that were then
extrapolated to larger models. This is called prescriptive or required rules, which had
double negative effect: we do not know whether these extrapolations are still accep4
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table for the newest technical evolutions of buildings, materials and users domains and
a large part of the actual research is not applied to new concepts, where they could
possible bring about savings without harming the required comfort and security level.

Figure.1., 2., 3.: Freestanding high-rise residential building built in classical way

Fire Safety Engineering (Milanko, 2006.) intends the application of design principles, regulation and an expert evaluation, based on a scientific concept of the fire
phenomenon thus resulting in:
- saving of lives, the protection of goods and the protection of the environment and patrimony ;
- determination of risk and dangers of fire and the consequences;
- analytic evaluation of the optimal protection and prevention measurements
necessary to limit the consequences of a fire within certain determined limits.
2. FIRE SAFETY CRITERIA ANALYSIS
Creating Buildings characteristics data base is the first step to significantly
improvement fire safety possibilities, especially for high-rise residential buildings as
5
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high-risk features regarding fire issues. To provide such a base, setting a list of fire
safety criteria is necessary.
The concept of residential towers, observed in case-study, is defined, first of all,
in the context of Regulations on technical normative for fire prevention of high-rise
buildings, where the high-rise object means ‘building with rooms where people stay, and
where the floor of the highest floor is at least 22 m above the lowest approachable level
and where the intervention using auto mechanical scaffolds is possible.” In fact, it
mostly includes buildings with 9 or more floors.

Figure. 4., 5., 6.: Residential towers built in industrial way

Having in mind that most residential towers were built in the period of
intensive residential building, with no detailed regulations on fire protection, fire safety
evaluation of built structures is necessary. Design to provide fire safety is based on
scenario analysis. For any scenario it is possible to calculate some responses, but the
level of accuracy can only be as good as the design assumptions, the input data and the
analytical methods available.
Fire prevention system in high-rise buildings represent special problem (Milanko, Laban, 2006.) and its organization level as well as efficiency is far behind real
society’ needs.
Aiming to achieve a satisfactory level of fire protection, e.g. safety of people
and material goods, especially in high-risk objects like high-rise residential objects –
towers, it is necessary to review the conditions and perform comparative analyses of
obtained results and actual demands of safety engineering in the field of fire protection.
Fire safety Low and other national legislations and European standards are
describing many demands to be applied in urban, architectural and structural design,
and some of them are crucial in life saving issue, so they form a list of building’s fire
safety criteria:
- industrial and residential zones are to be situated at proper distance, as well
as residential buildings themselves (at least ½ higher structure);
6
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-

access roads are to be planned in a way and wide enough to provide
movement of fire engines (only forward);
- access road has to lead to the plateau for fire-fighting intervention, which
provides access to building’s entrances/openings (windows);
- load-bearing building’s structure has to stay stabile in fire for 2 hours;
- building should be divided into fire compartments 500-1500 m2 plan area,
with separating membranes -walls - fire proof 90, each compartment has
it’s own fire escape, with escape route no longer than 30 m, doors in fire
compartment’s walls also has to be 1,5 hours fire proofed;
- it is not allowed to connect the cellar to upper floors of building;
- the building exit door should be opening to outside and at least 2,30 m
height, width depends upon number of residents;
- machine rooms (boiler room, transformer station, booster pump) should be
separated fire compartments (90 minutes fire resistance);
- at least one fire safe staircase, separated from hall, with pre-entry space,
fume ventilated, accessible from each floor, with fire-proof doors;
- fire escape – secondary staircase, made of metal or concrete;
- dimensions and shape of façade elements in a way to avoid the fire spread;
- route of evacuation should be with proper signalization and emergency
light (60 minutes operating, with it’s own power supply) (Fig. 7.);
- elevator shafts should be separated from staircase because they can contribute to the spread of smoke and fire, and automatically shut down in emergencies.
- Wet standpipes should have hose cabinets on each floor (house fire hydrants). These hose cabinets contain 1” fire hose with a nozzle. In case of a
fire, tenants can open the hose cabinet, pull out the hose and then open the
valve allowing water to flow through the hose. With this having been said,
this type of system requires that water be provided and pressurized up to
each hose cabinet at all times. Buildings can either use county water pressure, or have some type of pressure booster, such as a pump;
- Fire alarm system, as active fire protection system, that detects fire or the
effects of fire, (heat detectors, smoke detectors, manual pull stations
/manual call points) should be installed and functional, and as a result provides one or more of the following: notifies the occupants, notifies persons
in the surrounding area, summons the fire service, and controls all the fire
alarm components in a building. Fire alarm systems can include alarm initiating devices, alarm notification appliances, control units, fire safety control devices, annunciators, power supplies, and wiring.
Named demands, for their significant importance related to life saving issue,
are main criteria in fire safety building analysis. Besides them, there are more technical standards regarding heating, ventilation, water and electrical supplying system.
Most of them are difficult to investigate during field observation. Due to luck of main7
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taining, all buildings are in poor condition. Also, solutions of those problems are longterm action and dependence on financial efforts which tenants (owners) are not able to
provide at this moment, nor they are obliged to do so. Namely, the modernization of
fire protection system is not obligatory, even not the maintenance or control of built-in
devices. Like the maintenance of buildings, the whole responsibility is transferred to
the residential council, and left to their conscience and modest material possibilities.
According to statistical data there is no solution of this problem, unless additional
resident’s education is performed. Residents, themselves, are not enabled to prevent
initial fire, neither their behavior is adequate in fire events (Milanko, 2004.).

Figure 7. Principles of exit safety

The actual regulations in Serbia means the control of project documentation,
building process and final examination if the built object is in accordance with planned
and predicted fire protection measures. When the use – exploitation of residential
object starts, the periodic checkup of the object or equipment for fire protection is not
compulsory, as is for other objects – business, industrial, public ones.
8
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The economy power of flat owners is necessary to start the reconstruction of
damaged elements and of object aiming to decrease fire risks. During the two previous
decades, our country passed through different phases of changes, stagnation, devastation
of economy, war destruction, transition, therefore, the level of economic power of average resistant is very low, enabling only the satisfying of elementary surviving. Fire risks
are neglected and additional efforts are necessary to awake the citizens to a sense of fire
possibilities and the consequences.
3. THE DATA -BASE OF
HIGH-RISE RESIDENTIAL TOWERS IN NOVI SAD
Identification of high-rise residential towers was done based on actual city plan
and field research activities. During the investigation, building plans and technical
documentation were also used, in order to get some further information about building
structure and characteristics. Every structure has it’s own characteristic details (form,
layout, floor plans, materialization, construction type, position, staircases, entrances,
infrastructure, etc), which can significantly affect the fire safety performance of the
building. Therefore, the data-base containing a list of objects and their typology, as well
as valid technical documentation should be the starting point of fire safety improvement.
In the observed city area - Novi Sad, most residential towers are built in industrial way – “IMS” building system (use of precast prestressed elements – skeleton
construction – Fig. 4.,5.,6.). Those buildings’ structures, because of its construction type, could be even more vulnerable in case of fire and performing preventive measures
is particularly important safety issue. However, classical way of building was also used
and the principles of improved building technology were applied as well (Fig.1.,2.,3.).
61 high-rise residential towers were identified, and 26 of them represent characteristic groups of built structures – building types. One representative sample of each
group was further examined in detail, for common characteristics related to building
type: load bearing structure type, floor plans, building materials, façade shaping, staircases and elevators, smoke evacuation, fire compartments and fire escapes. All buildings
were inspected for actual state of fire alarm systems and house fire hydrants, access roads
and evacuation routes. Case-study will provide better insight into the study. State of the
fire safety, based on data base statistics, indicates main topics for actions.
3.1. Case-study
The group of residential towers, observed in case-study, includes three buildings with ground floor +14 stories. Similar groups of two or three 9 to 14 floored same
residential towers were settled at four locations (Fig.7.–9.) in Liman city area: 22.000
m2 of flats were made based on only one project design. These towers were built in the
period from 1968 to 1976, applying IMS building technology – which in some research
works has shown low fire resistant characteristics (Milanko, Laban, 2004.).
The project designing solution (Fig.10.) includes neither fire stairs, nor other
predicted measures for safe evacuation of inhabitants, or intervention of expert firemen
squads. There are no any measures for fire prevention or limitation. There are neither
9
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fire compartments nor other fire resistant walls to separate any part of building from
the other, or from escape rout. Elevator shaft is integrated in staircase, only glass wall
separates them.
Emergency light and signalization is badly damaged, as well as house fire hydrants. Fire alarm system – manual pull stations were installed once, but some of them
are gone and the rest of them were never checked.

Fig. 7.- 9. Residential towers S-3 (GF+9), S-4 and S-6 (GF+14) Liman III-1 block;

Although the fire load estimations usually indicate high level loading range in
case of multi-residential buildings, no preventive measures hasve been additionally applied so far. It must be reconsidered, especially in experts’ domain and experts’ responsibility domain (Karabasil, Milanko, 2004.).

Fig. 10.,11. Typical floor layout and internal yard between towers:
luck of access roads and fire escapes

Smoke extraction in fire events is a very important life-saving item (Karabasil,
Milanko, 1986.), and there are no appropriate openings for smoke evacuations in these
buildings, with the exception of 1 m2 big roof exit. So, intervention of firefighter teames
10
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and life saving operations are very difficult. Additionally difficulty circumstances are
inappropriate building positions regarding approaching possibility for fire squad interventions: parked cars or other barriers at access routes, or impossibility of access, at all,
to some sides of buildings (Fig.11.).
Besides measures, as the building of fire stairs, formation of fire compartments
in accordance with current legislations, formation of fire safe zones and supplying of stationary sprinkling systems and systems of automatic fire alarm, as well as the appropriate
approach for intervention teams in case of accident, the maintaining of structures is also
very important.
During previous investigations (Laban, 2006.), significant damages of façades
were established (Fig.12.-15.). These structures were built in industrial way more than
30 years ago, applying prefabricated reinforced concrete elements. Subsequent passive
protective measures, both on outside and inside surfaces of constructive elements –
materials, should include complete reconstruction of protection layer, e.g. coating of
additional layer of protective material, with high thermo isolative properties. Care
should be taken that construction stability must not be disturbed.

Fig. 12. – 15: Damages of surface layer of prefabricated elements:
corrosion of concrete and steel bars
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Base constructive elements, which can enable fire spreading from one fire sector to another, or from one floor level to another, and evacuation staircase, should be
made of inflammable materials resistant to fire at least for 90 minutes. Same resistant
is requested for supporting and façades outstanding walls.
Coating with fire-resistant mortar or compact resin, sprinkling with mineral
fibers could be some of efficient solutions for the recovery of protective layer. These
materials bond to base concrete (ceiling and wall surface). Even thin layers provide for
good thermal protection, so, for example, 80 mm concrete ceiling coated with 12 mm
thick layer of compact resin is fire – resistant for 3 hours.
Use of mineral or gypsum board, or at least coating with 2 cm thick “perlit”
mortar layer, prolongs the fire-resistance for one more hour.
3.2. State of the fire safety – data base statistics
Research work and field investigations provided several data series regarding
observed building performance and characteristics. Integrated data according to main
criteria in fire safety building analysis are presented in Table 1.
Table 1. Integrated data according
to main fire safety criteria
Criteria:
Proper –safe distance between the buildings
Access roads
Plateau for fire-fighting intervention
Load – bearing building's structure stability
in fire
Fire compartments
Connection between cellar and upper floors
The building exit door
Machine rooms
Staircase/fume ventilation
Fire escape
Façade elements
Route of evacuation (signalization, light)
Elevator shaft
House fire hydrant
Fire alarm system

Satisfactory
outcomes/all outcomes
0/61
27/61
27/61
61/61
0/61
0/61
61/61
14/61
0/61
10/61
41/61
0/61
0/61
6/61
17/61

As the outcome shows, the findings of a survey are defeated. Not one building
is situated at safe distance from another one, and there are no fire compartments in any
12
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of buildings or fume excavation. Fire and fume spreading is easy possible, and tenants’
lives are in serious jeopardy, in all buildings.
Fire escapes exist in only 10 residential towers. However, it doesn’t mean that
the existing fire escapes are life-saving functional. In fact, some of them are dangerous
traps because they are locked (only few residents have a key), blocked with old furniture,
bicycles and other old house equipment, or they are not safe regarding fume spreading.

Fig. 16.,17. Four residential towers: Situation and Layout

Fig. 18. - 20. Fire escapes: not ventilated one, spiral staircase –
irregular today and blocked stairway

Fig. 21. – 23. House fire hydrant with extinguisher ready for use, damaged one and manual pull station
13
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Fire alarm system is operating in 17 buildings.
An outside fire-fighting intervention is possible in less then than 50% of residential towers. In combination with internal fire and fume spreading possibilities, not
only the residents are in great dangerous, but fire-fighters are even more.
House fire hydrants are installed in all buildings, but only in six are fully functional.
4. THE FIRE SAFETY PREVENTIVE ACTION-LIST
FOR HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS
As can be seen from the findings of this research paper, the fire safety in residential high rise towers in Novi Sad is at extremely low level. A cay challenge facing us
is public consciousness of fire safety issue. Any recommended measures and actions
should be applied gradually, step by step, and after every action we should be looking for
response from the residents. This approach seams to be the only way to improve fire safety, because actual legal demands failed, and everything depends on citizens’ awareness
and their financial power.
Proposed action list is divided into two parts: short-time action list and long-term
action list. The first one doesn’t imply lot of financial efforts and could upgrade actions
or facilitates which already exists. The other one implies society consensus and determined support about fire safety issue.
Short-term action list:
- Education and informing (could be performed during fire drills);
- Provide one fire extinguisher in each apartment;
- Repair and improvement on installed facilities (house fire hydrants, manual pull stations), periodical checking and regular maintaining;
- Installation of sprinkler units at high risk points – kitchens: there is possibility of their connection on existing water-supply system.
Long – term action list:
- Provide prior conditions for constitution a financial support system to able
residents for investments and maintains (insurance low);
- Planning and construction of fire escapes for every building to be accessible from each apartment;
- Installation of automatic fire alarm system in buildings;
- Make revisions to the actual legislation in order to define and standardize
procedures inspections and maintaining fire safety building performance
and facilities.
5. CONCLUSIONS
Research work on fire safety of residential towers started two years ago. During that time we had many contacts with residents and fire department, as well. So far,
fire drills were performed every month in deferent residential tower, but tenants haven’t paid much attention, although we notified them in advance and prepared informa14
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tion leaflets. According to these findings, and the findings of this report, it’s necessary
to put more efforts to aware both public and legislative power about the state of fire
safety of high rise residential buildings.
The next step in our investigation and research work is be the development of
fire scenario analysis based on assembled high rise residential towers data - base.
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UNIVERSAL DESIGN OF BUILDINGS AND FIRE PROTECTION –
EVACUATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
Slobodan Krnjetin1, Željko Jakšić1, Dušan Gavanski2
krnjetis@ptt.yu
ABSTRACT
Universal design is a strategy aimed to make design and creation of various types of environment, products, communications, information technology and services accessible, coherent
and useful for everybody, as much as possible, in a self-reliant and natural manner, and, if possible, without the need for adaptation or specialized solutions. The goal of universal design is to
make the existing environment and commnications in buildings accessible and useful for persons
with disabilities, as well. This approach should become an integral part of the policy, measures
and planning in all areas of society. This paper highlights the need for quality solutions of evacuation routes in buildings, with the accent on fire safety.
Key Words: universal design, persons with disabilities, fire protection

УНИВЕРЗAЛНИ ДИЗAЈН ЗГРAДA И ЗAШТИТA ОД ПОЖAРA –
ЕВAКУAЦИЈA ЉУДИ СA ИНВAЛИДИТЕТОМ
РЕЗИМЕ
Универзални дизајн је стратегија која има за циљ да дизајн и стварање различитих врста окружења, производа, комуникација, информационих технологија и услуга
учини приступачним, разумљивим и употребљивим за свакога, у највећој могућој мери,
на најсамосталнији и најприроднији могући начин и, уколико је то могуће, без потребе за
прилагођавањем или специјализованим решењима. Циљ универзалног дизајна је да изграђено окружење и комуникације у зградама постану приступачни и употребљиви и за
особе с инвалидитетом. Овакав приступ треба да постане саставни део политике, мера и
планирања у свим областима друштва. У раду је посебно наглашена потреба за квалитетнијим решењима евакуационих путева у зградама и заштити од пожара.
Кључне речи: универзални дизајн, људи са инвалидитетом, заштита од пожара
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1. INTRODUCTION
Accessibility to the built environment affects a large number of people in society.
It is accepted throughout the European Union that at any one time 15-20% of the population will have a significant level of disability of either temporary or permanent nature.
Engineers, planners, and designers have used Leonardo de Vinci’s “average
man” as a guideline for their work. It has become the basic model on which the majority
of designs are based. Yet there is no such thing as the ”average man”.
Another type of design that has been the main focus of designers and engineers
in buildings is the “toilet and ramp” approach and catering for wheelchair users. Features
such as colour schemes, lighting, the absence of loop systems and poor acoustics had rarely been considered in the design process. As a result of this focus on designing to meet
the needs of people with physical disabilities, the needs of the vast majority of people
with other disabilities are being ignored in the design process.
2. GENERAL PRINCIPLES AND DEFINITIONS
Universal Design is a strategy which aims to make the design and composition
of different environments, products, communication, information technology and services accessible and understandable to, as well as usable by, everyone, to the greatest extent in the most independent and natural manner possible, preferably without the need
for adaptation or specialised solutions.
The aim of Universal Design is to make the built environment, communication,
products and services accessible and usable to the greatest extent possible. It promotes a
shift towards user-oriented design by following a holistic approach and aiming to
accommodate the needs of people with disabilities, regardless of any changes they might
experience in the course of their lives. Consequently, Universal Design is a concept that
extends beyond the issues of mere accessibility of buildings for people with disabilities
and should become an integral part of policies and planning in all aspects of society.
3. LEGAL FRAMEWORK – CURRENT REGULATIONS
From the middle of 20th century, in Europe, in the proccess of social integration
of disabled persons, there has been both conceptual and methodological shift, which
enable equal democratic rights for all individuals in the society, regardles of their age,
abilities or cultural origins.
Design for all (Universal Design) has origins in Scandinavian fuctionalism of
the Fifties and in ergonomic design of the Sixties. The fundament was in Scandinavian
social policy, which in late Sixties Sweden gave rise to the concept of „society for all“,
with the accent on accessibility. This ideological belief was formulated in Standard rules of United Nations on equal opportunities which are available to persons with disabilities, accepted at the General Assembly of the UN in December 1993. This has inspired the development of design for all (Universal design) philosophy, which has be18
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come a widely-accepted concept in a newly-formed European Institute for Design and
Disability (EIDD). At the annual general meeting in Stockholm on 9th May 2004,
EIDD accepts the Stockholm Declaration, which invites European institutions, national, regional and local authorities, as well as professional, business and social partners
to instigate all suitable measures to implement Design for all in their plans and actions.
Similar concepts have developed in parallel in other part of the World – the
Law for Americans with disabilities has contributed to the development of the universal design, while, at the same time, inclusive design has found great acclamation in
Great Britain. Nowadays planning and universal design are acknowledged as necessary
elements in a pro-active strategy for a sustainable development.
On 13th December 2006, the UN has accepted the Convention of rights of disabled people, which the Republic of Serbia signed on 17th December 2007. Harmonization of Serbian legal regulations with the Convention articles and preparations to ratify
it are ongoing. Amongst other things, the principle of accessibility is promoted as one
of the key principles which enable inclusion of persons with limited abilities in all aspects of social life.
4. NEW RESOLUTION OF EUROPEAN COUNCIL RESAP
(2007)3E: “ACHIEVING FULL PARTICIPATION
THROUGH UNIVERSAL DESIGN”
This resolution was adopted by the Committee of Ministers on 12 December
2007 at the 1014th meeting of the Ministers' Deputies.
In the previous Recommendation Rec(2006)5 (of the Committee of Ministers
to member states on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full
participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of
people with disabilities in Europe 2006-2015, it was estimated that there are between
10 and 15% of persons with disabilities in the European population, while in the UN
Report DISTAT 1002 the percentage of population with disabiliies ranges from 0.2%
to 20.9% in countries where the research was conducted (this large difference is a
consequence of different definitions of disability).
It has been confirmed that the main causes of disability are illness, accidents
and old age, thus it is expected that the number of disabled persons will continuously grow, due to longer life expectancy. The new Resolution Council of Europe
ResAP (2007) 3E defines:
- General principles and recommendations
- Improvement of full participation of disabled persons in community life;
- Preventing the creation of new barriers;
- Inclusion of principles of Universal design in policy, legal framework and
practice;
- Commitment to include Universal Design in Action plans in areas of disability in period 2006 to 2015;
- Provision of wide distribution of Resolution on Universal Design;
- Conducting campaigns for increasing awareness;
19
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- Cooperation with both private sector and civil society.
The resolution encourages designers, architects and engineers to consider the
needs of persons of different ages, abilities and cultural backgrounds are included from
the early stages of building design. This should be followed by exchange of information on Universal Design between experts, so that following the standards of accessibility becomes mandatory. Governments need to establish the framework while the education system should include the principles of Universal Design in the curricula. The
professions that are linked with the built environment must be included (Resolution
ResAP (2001)1).
Another important document, which promotes the need for Universal Design,
is the OSI 2015, the Action plan of Council of Europe for improvement of rights and
full participation of persons with disabilities: improving living conditions of persons
with disabilities in Europe 2006-2015, which aims to achieve the full participation in
the implementation of Universal Design.
Equal rights for persons with disabilities is guaranteed by legal documents of
Republic of Serbia: The Constitution of the Republic of Serbia and the Law on preventing the discrimination of disabled persons. The issue of accessibility of physical
environment and availability of information is further regulated by the Law on building and planning, the Law on public information and the Regulations on conditions
of projecting and planning with respect to unobstructed movement of children,
elderly, disabled and handicapped persons.
When the Parliament of Republic of Serbia on 17th April 2006 adopted the
Law on preventing the discrimination of disabled persons, it was the first Law on preventing the discrimination in Serbia and it put down the foundation for other legal
documents in this area. In December 2006 the Cabinet of Republic of Serbia adopted
the Strategy for improving the position of persons with disability for period 2007-2015,
which is based on the above mentioned documents.
5. FIRE PROTECTION IN BUILDINGS
Universal design, i.e. “design for all” or “inclusive design” ensures that all buildings are not only accessible but also safe for every member of society. (“Tomar resolution” considers terms “design for all”, “integral accessibility”, “accessible design”, “inclusive design”, “design without obstacles”, “transgeneration design” and “access for all”
compatible with the term “Universal Design”). By the Serbian current recommendations
SRB TP 21, in public, business and residential buildings it is necessary to limit maximal
allowed lengths of evacuation routes to the first exit, as shown in Fig.1. These are max.
30 m in a straight line i.e. 45 m of real distance, which includes detours around fixed obstacles. This applies only if there are two alternative exits from the room, where the angle
of movement between the two exits is greater than 45°. If there is only one evacuation route, maximal allowed length to the exit is 18m of real distance and 12 m in a straight line.
The research of Betty Dion presented in [1] compares the standards of accessibility in legal acts of different countries and concludes that relatively high stan20
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dards have been achieved in Regulations of conditions for planning and projecting
objects with regards to unobstructed movement of children, elderly, handicapped and
disabled persons (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa
nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica.).

Figure 1. Recommended maximal lengths of evacuation routes [2]

Here are several comparative examples of prescribed widths of communications in various countries, which are important for evacuation of disabled persons.
Walkways: The minimum clear width for internal access routes varies from
915 mm in the USA, 900 mm in Uruguay, to 1200 mm in Ireland, Mexico, Philippines.
With 1800 mm, this criterion is the most favourable in Serbia.
Ramps: The minimal clear width of the ramp ranges from 870 mm in the National regulations on construction in Canada to 1300 mm in Sweden. In Serbia minimum width of 900 mm is required.
Doors: Clean width of the door gap varies from 750 mm in Ireland and 760
mm in Serbia to 900 mm in Mexico and 1000 mm in Bangladesh.
WC cabins: smallest internal dimensions of toilet cabins vary significantly:
1700×1700 mm in Mexico, 1600×1600 mm in Republic of South Africa, 1600×2000
mm in Australia, for persons using wider wheelchairs. Serbia does not prescribe specifications for minimal dimensions of cabins.
In the Regulations of Republic of Serbia there are several excellent examples
which include solutions for movement of pedestrians in the open. It is not allowed to
place bollards, commercial boards or other obstacles on the pavements. Additionally,
the existing obstructions should be visibly marked. Parking is also well solved, with
different requirements that depend on the purpose of the building. Areas where is a room for improvement include toilet design, where is a lack of specifications for the minimum manoeuvring space, as well as for provision of handles and handlebars. Be21
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sides, it is necessary to consider aspects of fire protection and safe evacuation of
disabled persons [1].
Several important details which ease the evacuation in case of fire are shown
in Fig.2. The necessary class of fire resistance for some construction elements (walls
and panels) are defined. The need to isolate staircases from the fire, to form fire sectors
and to install fireproof doors of ES 30 (60) class on the corridors is highlighted.

Figure 2. Recommended lengths of evacuation routes for ends of corridors
and forming the independent fire sectors by using fire barriers [2]

Figure 3: Recommended widths of horizontal communications, for expected frequency of
building users (number in brackets are the regulations in Scandinavian countries, as the
most humane examples) [3]
22
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In multi-storey buildings, there is an additional danger for disabled persons. In order to execute their quick evacuation and unobstructed movement, the recommended dimensions of horizontal communications, shown in Figs.3 and 4, should be implemented.

Figure 4: Recommended widths for unobstructed turning of wheelchairs (min diameter of
150 cm and recommended 180 cm, and area for turning a 90° corner – fig H for minimal
and fig. I for the recommended area) [3]

6. PROPOSED IMPROVEMENT
FOR SHELTERING DISABLED PERSONS
A very good solution, recommended here, which enables autonomous and quick
evacuation of disabled persons in case of fire, is to build “safe zones” in buildings on
ends of corridors or other suitable places, into which disabled persons can quickly evade
and in a safe place wait for the firemen intervention. So built terraces must be separated
from the corridors by ES 30(60) fireproof doors and from nearby openings on facades by
walls/panels, as shown in Figures 5.a (safe) and 5.b (not so safe). Areas built in this
manner in multi-storey buildings can be multi-purpose: in normal circumstances can be
suitable as smoker’s areas and also can contribute to visual effects, thus enriching
architectural designs of facades.
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Figure 5: Forming of “safe zones” on the ends of corridors for sheltering disabled persons in
case of fire – proposed by the author S Krnjetin.
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РЕЗИМЕ
Подаци из праксе указују на то да се пожари у стамбеним објектима у највећем
броју случајева развијају и преносе на суседне објекте преко спољашњих отвора. Одређивање оптималног растојања између суседних објеката је задатак економско-безбедоносне
анализе при чему је познато да са повећањем безбедног растојања расте и безбедност од пожара за суседни објекат, али економичност урбанистичког решења опада. Из овог разлога у
свету се чине велики напори у циљу изналажења компромиса између ова два аспекта, па је
тако развијено више метода за одређивање безбедног растојања између објеката у функцији
заштите од пожара. У овом раду је поред изложених метода за утврђивање безбедног растојања између објеката, које су постале део законске регулативе како код нас тако и у свету,
дат и приказ и анализа резултата симулације преношења пожара са објекта захваћеног
пожаром на суседни објекат, добијених применом програмског пакета Fire Dynamics
Simulator-FDS, као нов метод у решавању проблематике одређивања безбедног растојања.
Кључне речи: безбедно растојање, регулатива, симулација, модел поља, нумеричка
динамика флуида, температура, инцидентни топлотни флукс.

SAFE DISTANCE BETWEEN BUILDINGS
IN FIRE PROTECTION
ABSTRACT
The data from practice shows that in most cases fires in condominiums developed and
transferred to neighbouring buildings through outer gaps. The determination of optimal distance is
a task for economic and safety analyses and it is well-known that by increasing the safe distance,
the fire safety for the neighbouring building also increases, but it is not economical. For this reason, a lot of effort has been put in the world to find a compromise for these two aspects, therefore
yaree many methods for safe distance determination have been developed in order to protect
buildings from fire. Besides the methods for safe distance determination between buildings, which
have become part of the law in our country, as well as in the world, this paper presents results of
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the analysis of fire transferring simulation from the building caught in fire to the next building,
obtained by using the program called Fire Dynamics Simulator - FDS as, a new method for solving the problem of safe distance determination.
Key words: safe distance, regulations, simulation, field model, fluid dynamics, heat, incident heat flux.

1. УВОД
Безбедносна растојања су код нас регулисана Законом о заштити од пожара (Сл. гласник СРС бр. 37/88, Сл. гласник РС бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05),
Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 47/03, 34/06), Правилником
о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Сл. лист
СФРЈ бр. 7/84), Правилником о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (Сл.
гласник РС бр. 75/03), Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високо градње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49 /82,
29/83, 21/88, 52/90), као и Техничком препоруком ЈУС ТП 21 која се односи на
заштиту од пожара стамбених, пословних и јавних зграда. Према овим законима
и правилницима могу се извести следећи закључци:
- према Правилнику о техничким нормативима за заштиту високих
објеката од пожара (Сл. лист СФРЈ бр. 7/84) за случај високих објеката (зграде са просторијама за боравак људи, чији се подови највишег спрата налазе најмaње 22 m изнад најниже коте терена на који
је могућ приступ и на коме је могућа интервенција уз коришћење
аутомеханичких лестава), ако се на наспрамним зидовима објекта и
суседног објекта било које висине налазе отвори преко којих би се
могао пренети пожар са једног објекта на други, најмање растојање
између тих отвора одређује се рачунски, а ако то није могуће, растојање мора износити половину висине вишег објекта (члан 6.);
- према Правилнику о општим условима о парцелацији и изградњи и
садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (Сл. гласник РС бр. 75/03), међусобна удаљеност вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи најмање половину висине вишег објекта. Удаљеност се може
смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама
не садрже отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама). Ова удаљеност не може бити мања од 4 m ако
један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење (члан 18.
став 1); међусобна удаљеност породичних стамбених објеката, осим
полуатријумских објекта и објеката у непрекинутом низу је 4 m (члан
35. став 1); за изграђене стамбене објекте чија међусобна удаљеност
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износи мање од 3 m, у случају реконструкције не могу се на суседним
странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија (члан
35. став 2); удаљеност новог породичног објекта од објекта било које
врсте изградње или нестамбеног објекта, може бити најмање 4 м
(члан 35. став 4).
- према техничкој препоруци за заштиту од пожара стамбених, пословних и јавних зграда (ЈУС ТП 21), потребно растојање између зграда,
односно њихових најближих прозора, с обзиром на преношење пожара, могуће је одредити из услова за потребних за паљење завесе на
прозору суседне зграде зрачењем пламена који избија кроз прозоре
просторија пожарног сектора, односно из услова да топлотни флукс
на завеси 30 минута од настанка пожара буде мањи од 8 kW/m2.
У свету су безбедносна растојања између два стамбена објекта такође регулисана законским прописима и навешћемо неке од њих. Према Aустралијским
грађевинским прописима (Building Code of Australia – BCA 1996) [1], у утврђивању безбедног растојања између зграда са становишта спречавања ширења пожара
узима се у обзир следећа табела (табела 1):
Табела 1: Прописана растојања и
радиативни топлотни флукс између зграда.
Размак између зграда

Ниво зрачења (kW/m2)

0m

80

2m

40

6m

20

12 m

10

У Канади се према National Building Code of Canada – NBC 1995, 2005, утврђивање безбедног растојања између зграда врши према критеријуму критично
примљеног зрачења, тј. 12,5 kW/m2 (у прорачунима се користе вредности емитованог зрачења и даљина пројекције пламена кроз отвор ширине и висине од 1,2 m), у
сагласности према дијаграму датом на слици 1.
У Великој Британији, технички захтеви за спречавање ширење пожара,
могу се наћи у грађевинским нормативима Building Regulations 1991, делу B4 –
External fire spread, који се односи на ризик од запаљења спољашњих зидова објекта од стране спољашњег извора, као и на пренос пожара преко крова. Документ садржи две методе за прорачунавање безбедног растојања између објеката,
који се заснивају на критеријуму критично примљеног зрачења, тј. постављању
објекта од релевантне граничне линије, на растојању које је бар половина растојања на којем би укупни топлотни флукс зрачења од свих незаштићених површина који пада на спољашњи зид износио 12,6 kW/m2, ткз. концепт „слике у
огледалу“, (слика 2). Овде се сматра да је емитовано зрачење са незаштићених
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површина спољашњих зидова објекта: 84 kW/m2 за стамбене, канцеларијске,
монтажне и рекреационе објекте, и 168 kW/m2 за трговачке, индустријске, складишне и остале нестамбене објекте. У овом документу се напомиње да се са прописно изведеним спринклерским системом сепарационо растојање од релевантне
границе, D/2, може преполовити, али да несме бити мање од 1 m. Документ садржи и две алтернативне методе које узимају у обзир незаштићену површину зида
(област у спољашњем зиду са мањом отпорношћу према дејству пожара), у
којима се дају препоруке за безбедна растојања спољашњих зидова од граничне
линије. Прва метода (табела 2 и слика 3), примењује се за стамбене куће и зграде
не дуже од 24 m, висине до три спрата. Основа за ове методе био је концепт ткз.
обухватног правоугаоника, развијен од стране Fire Research Station [4].

Слика 1: Просторно раздвајање

Слика 2: Концепт слике у огледал уизмеђу објеката према NBC 2005.
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Слика 3: Основни принципи Методе 1.
Табела 2: Сепарациона растојања и максимална незаштићена површина
Минимално растојање X између
спољашњег зида и граничне линије (m)

Максимално допуштена
незаштићена површина (m2)

1
2
3
4
5
6

5,6
12
18
24
30
Без ограничења

Друга метода (табела 3), може се користити за објекте било којег типа,
али висине не више од 10 m.
Табела 3: Сепарационо растојање и
максимално допуштена незаштићена површина према Методу 2.
Сепарационо растојање између спољашњег зида
и релевантне граничне линије
Циљна група (објекти)
Стамбени, канцеларијски,
Трговачко-комерцијални,
монтажни и рекреациони
индустријски, складишни и др.
1
2,5
5
7,5
10
12,5

1
2
5
10
15
20
25

Максимална
незаштићена
површина у
процентима у
односу на укупну
површину зида (%)
4
8
20
40
60
80
100
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Новозеландска регулатива - New Zeland Building Code, је такође заснована
на овим принципима и методама сем што се оне примењују за зграде не више од
7,0 m [3]. У Шведској регулативи главни захтев је да се објекти не постављају на
мањем растојању од 4 m од граничне линије. У случају да је објекат лоциран на
мањем растојању од 4 m, треба обезбедити минимум 8 m растојања између објеката. Aко и то није могуће, објекат се мора саградити тако да не може да дође до
преношења пожара, тј. да се примене незапаљиви материјали, или материјали са
већом отпорношћу на дејство пожара. Као услов се поставља да зрачење од суседног објекта не сме да прекорачи 15 kW/m2 у периоду од 30 минута. У СAД-у за
одређивање сепарационог растојања између објеката користи се документ NFPA
80A – Recommended practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures [9]. У прорачунавању сепарационог растојања користи се, поред критичне
вредности топлотног флукса зрачења од 12,5 kW/m2 и ткз. основни број (табела
4), који узима у обзир јачину (интензитет) пожара (табела 5), процентуално
учешће отвора у зиду и однос ширина/висина просторије.
Табела 4: Основни број за прорачунавање
сепарационог растојања према NFPA 80A.
Интензитет
пожара

Основни број

Проценат
отвора

однос ширина/висина или висина/ширина

Слаб

УмеЈак 1,0
рен

1,3

1,6

2,0

2,5

3,2

4

5

6

8

10

13

16

20

25

32

40

20
30
40

10
15
20

5 0,36 0,40 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
7,5 0,60 0,66 0,73 0,79 0,84 0,88 0,90 0,92 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95
10 0,76 0,85 0,94 1,02 1,10 1,18 1,23 1,27 1,30 1,32 1,33 1,33 1,34

0,51
0,95
1,34

0,51
0,95
1,34

0,51
0,95
1,34

0,51
0,95
1,34

50
60
80

25 12,5 0,90 1,00 1,11 1,22 1,33 1,42 1,51 1,58 1,63 1,66 1,69 1,71 1,71
30 15 1,02 1,14 1,26 1,39 1,52 1,64 1,76 1,85 1,93 1,99 2,03 2,08 2,08
40 20 1,22 1,37 1,52 1,68 1,85 2,02 2,18 2,34 2,48 2,59 2,67 2,80 2,80

1,71
2,08
2,79

1,71
2,08
2,80

1,71
2,08
2,81

1,71
2,08
2,81

100
-

50
60
80

5 1,39 1,56 1,74 1,93 2,13 2,34 2,55 2,76 2,95 3,12 3,26 3,36 3,43
30 1,55 1,73 1,94 2,15 2,38 2,63 2,88 3,13 3,37 3,60 3,79 3,95 4,07
40 1,82 2,04 2,28 2,54 2,82 3,12 3,44 3,77 4,11 4,43 4,74 5,01 5,24

3,48
4,15
5,41

3,51
4,20
5,52

3,52
4,22
5,60

3,53
4,24
5,64

-

100
-

50 2,05 2,30 2,57 2,87 3,20 3,55 3,93 4,33 4,74 5,16 5,56 5,95 6,29
60 2,26 2,54 2,84 3,17 3,54 4,93 4,36 4,82 5,30 5,80 6,30 6,78 7,23
80 2,63 2,95 3,31 3,70 4,13 4,61 5,12 5,68 6,28 6,91 7,57 8,24 8,89

6,56 6,77 6,92 7,01
7,63 7,94 8,18 8,34
9,51 10,05 10,50 10,84

-

-

100 2,96 3,32 3,72 4,16 4,65 5,19 5,78 6,43 7,13 7,88 8,67 9,50 10,33 11,15 11,91 12,59 13,15

Да би се прорачунало потребно растојање D, (једначина 1), основни број g, из табеле 4, мора се мултиплицирати са мањом димензијом – Z, ширине (или
висине) у односу на изложеност пожару и на ту вредност треба додати вредност
од 1,52 која се односи на пројекцију пламена кроз отвор тј. има за циљ спречавање директног додира пламена са суседним објектом.
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D = gZ + 1,52

(1)

Табела 5: Класификација пожара према NFPA 80A.
Интензитет
пожара
Слаб
Умерен
Јак

Пожарно оптерећење по
јединици спратне површине
(kg/m2)

Просечна вредност ширења
пламена у односу на ун. зидове и
таваницу

0-34
35-73
≥74

0-25
26-75
≥76

Велику заслугу у дефинисању безбедног растојања између објеката са
аспекта заштите од пожара имали су радови C. R. Barnett-а [2], G. Williams-Leir-а
[14], J. H. McGuire-а [9] и Law Margaret-а [8]. Радови ових научника као и експерименти великог обима [12], постали су основа за набројане методе утврђивања
безбедног растојања између објеката. Сагледавајући како нашу, тако и страну
регулативу везану за ову област и проблематику, може се рећи да се законски
акти и препоруке умногоме разликују и да су доста флексибилни. Евидентно је
да се безбедно растојање између суседних објеката често више третира са архитектонско-грађевинског (урушавање, инсолација...), па чак и чисто економског
аспекта, него ли са пожарног. У циљу решавања ове проблематике, сходно чињеници да је са убрзаним развојем рачунара дошло и до интензивнијег развоја нумеричке динамике флуида, а самим тим и до развоја основних модела поља који
се могу применити у решавању пожарних проблема, дошло се на идеју да се безбедно растојање између објеката утврди симулационим методом применом програмског пакета Fire Dynamics Simulator-FDS, који је у свету већ нашао велику
потврду и примену у пожарном дизајнирању и форензичарској реконструкцији.
2. ПРОГРАМ FIRE DYNAMICS SIMULATOR
Овај програм је заснован на једначинама динамике флуида [5, 6, 7, 11, 13],
и прилагођен за предикцију топлотних услова. Програм се састоји из више подмодела: 1) хидродинамички модел – решава нумеричку форму Navier-Stokes-ове једначине за термички покретну струју флуида мале брзине, са нагласком на дим и
топлотни транспорт код пожара, док се струјање флуида моделује коришћењем основних једначина конзервације, а турбуленција се разматра преко Smagorinsk-ове
форме за симулацију великих вртложних струја – Large Eddy Simulation (LES).
Прорачунавање је могуће и преко директне нумеричке симулације – Direct Numerical Simulation (DNS); 2) модел сагоревања за смешу фракција који предпоставља да
је при сагоревању мешање контролисано и да су реакције између горива и кисеоника бесконачно брзе; 3) модел топлотне радијације који решава радиативне једначине преноса топлоте зрачењем за нерасејани сиви гас техником сличном методи
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коначних запремин за конвективни пренос уз употребу приближно 100 независних
просторних углова. За визуелизацију резултата прорачуна у облику тродимензионалних анимација користи се програм Smokeview. Физички простор у коме се пожар симулира у циљу прорачунавања дели се на велики број правоугаоних ћелија
и прецизност симулиране пожарне динамике зависи од броја ћелија које су укључене у симулацију. Овај број ћелија (и по неколико стотина хиљада) лимитиран је
постојећим условима за прорачунавање, тј. могућностима рачунара. Употреба
FDS-а лимитирана је малом брзином флуида, тако да ова предпоставка одређује да
се модел не може користити за сценарије који обухватају брзине флуида блиске
брзини звука као што је случај код експлозија.
3. УЛАЗНИ ПОДАЦИ МОДЕЛА
За симулацију преноса пожара изабрана су два једноспратна стамбена
породична објекта, дужине 9,4 m, ширине 7,4 m и висине 6,3 m (слика 4).

Слика 4: Изглед објеката са распоредом пожарног оптерећења.

У симулацији је због смањења прорачунаване запремине укупног симулираног простора представљен само део другог објекта на којем се испитивала
могућност преноса пожара. Оба објекта имала су дрвени кров, прозоре димензија
1,2 m x 1,2 m, двокрилна дрвена улазна врата димензија 1,6 m x 2,0 m. На објекту
на коме је инициран пожар поставњена су стакла на прозорима и приземним
вратима која су попуцала у 120 секунди симулираног времена, док су на спрату
попуцала у 180 секунди. Пошто се разматра сценарио, који са аспекта заштите од
пожара има за циљ да одреди минимално потребне услове за паљење завесе на
суседном објекту, на објекту на којем се очекивао пренос пожара на место прозорских отвора постављене су памучне завесе са температуром паљења од 280
°C. Разматрана су растојања између објеката су: 2 m, 3,2 m и 4,8 m. Ове вредности
растојања изабране су да би се испитала валидност наше законске регулативе за
овакве породичне стамбене објекте према којој растојање између објеката овог
типа несме бити мање од 4 m. Простор изван објеката представљен је као спољашњи простор у коме владају амбијентални услови (притисак и температура),
без постојања ветра. Коришћена је нумеричка мрежа са ћелијама правоугаоног
облика димензија 0,1 m x 0,2 m x 0,1 m. За иницирање пожара у кухињском делу
објекта, употребљен је извор паљења величине 0,6 m x 0,6 m тј. укупне количине
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ослобађања топлоте од 360 kW/m2. За случајеве са растојањима између објеката
од 3,2 m и 4,8 m, постављени су на завесама објекта на којем се испитивала могућност преноса пожара мерачи температуре и инцидентног топлотног флукса.
Таваница и зидови објекта били су обложени гипсаним плочама, док је
објекат био испуњен нормалним пожарним оптерећењем у облику дрвених столова, столица, кухињских елемената, ормана и тапацираним троседима, лежајима
и фотељама. Подови просторија, као и степениште били су обложени синтетичким теписима. Подаци о употребљеним материјалима дати су у табели 6.
Табела 6: Подаци о топлотним особинама употребљених материјала
Дебљина Густина Топл. пров. Темп. паљ. Топл. исп. Брзина сагор.
[m]
[kg/m3]
[W/mK]
[°C]
[kJ/kg]
[kg/m2s]
Гипсана плоча
0.013
1440
0.48
400
Тепих
0.006
750
0.16
290
2000
0.05
Оморика
0.028
450
360
500
Материјал

Јастуци и завесе
(памук)

-

40

-

280

1500

0.03

4. РЕЗУЛТАТИ СИМУЛАЦИЈЕ
4.1. Случај када су објекти на растојању од 2 метра
Развој пожара

121 сек. (пуцање прозора)

159 сек. (пренос на објекат)

180 сек.

Слика 5: Развој и пренос пожара при растојању између објеката од 2 метра.

Температурни режим пожара у вертикалној равни

121 сек. (пуцање прозора)

159 сек. (пренос на објекат)

180 сек.
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Слика 6: Температурни режим пожара у вертиkалној равни x = 1,6 m.

4.2. Случај када су објекти на растојању од 3,2 метра
Развој пожара

140 сек.

170 сек. (пренос на објекат)

200 сек.

Слика 7: Развој и пренос пожара при растојању између објеката од 3,2 метра

Температурни режим пожара у вертикалној равни

140 сек.

170 сек. (пренос на објекат)

200 сек.

Слика 8: Температурни режим пожара у вертиkалној равни x = 1,6 m.

Слика 9: Инцидентни топлотни флукс и температура на површини завесе.
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4.3. Случај када су објекти на растојању од 4,8 метара
Развој пожара

163 сек. (пренос на кров)

207 сек.

700 сек.

Слика 10: Развој пожара без преноса на суседни објекат удаљен 4,8 метара.

Температурни режим пожара у вертикалној равни

163 сек. (пренос на кров)

207 сек.

700 сек.

Слика 11: Температурни режим пожара у вертиkалној равни x = 1,6 m.

Слика 12: Инцидентни топлотни флукс и температура на површини завесе.
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5. ЗАКЉУЧАК
Aнализом добијених резултата прорачунавања, може се закључити да је
до преноса пожара са објекта иницијалног пожара на суседни објекат дошло када
су њихова међусобна растојања износила 2 m и 3,2 m. До преноса пожара није
дошло за случај када је растојање између објеката износило 4,8 m у току 700 секунди симулираног времена. Међутим, мора се напоменути да су у симулацији
амбијентални услови били без постојања ветра, који може да има изузетно велики утицај на пренос пожара са објекта захваћеног пожаром на суседне објекте,
као и да су отвори на објекту иницијалног пожара имали димензије 1,2 m x 1,2 m,
а из више анализа и експерименталних истраживања је доказано да величина отвора тј. површина, има пресудан утицај у преносу топлоте зрачењем. Приметно
је да се у односу на садашње важеће нормативе и правилнике, на основу овог
истраживања, мора поставити питање да ли је растојање од 4 m између породичних-стамбених објеката заиста безбедно растојање са пожарног аспекта, јер је
према резултатима оваквог прорачунавања, до преноса пожара на суседни објекат удаљен 3,2 m дошло после 170 секунди од иницијализације пожара. Такође из
анализе резултата прорачуна за инцидентни топлотни флукс приметно је да је
његова вредност и на међусобном растојању између објеката од 4,8 m, у неким
тренуцима износила и 12,0 kW/m2, што је веома блиско опште прихваћеној вредности критичног топлотног флукса од 12,5 kW/m2.
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ЗAШТИТA ОД ПОЖAРA
ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ
Весела Радовић1
veselaradovic@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Људска безбедност и спасавање становништва у ванредним ситуацијама императив је рада свих служби заштите и спасавања. Одговорност за живот становништва, његово здравље и материјална добра је изузетно тежак задатак за различите органе државне
управе. Захтевност овог задатка се нарочито огледа када се у друштву постави питање начина на који се у њему реализује заштита особа са различитим облицима инвалидитета
од многобројних опасности које им свакодневно прете. Заправо, једна од основних обавеза сваке одговорне државе је да брине о безбедности сваког члана друштвене заједнице.
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом прихваћена је у многим земљама. Она захтева активно друштвено деловање, које води променама које би омогућиле
учешће особа са инвалидитетом у свим аспектима друштвеног живота. Законодавство Европске Уније захтева идентичан став. Из тих, али пре свега хуманих разлога, поставља се
питање на који начин у случају пожара особама са инвалидитетом омогућити безбедност
на нивоу који се пружа осталим члановима друштвене заједнице, уважавајући њихове
специфичне потребе, и притом развијати политику једнаких могућности.
Кључне речи: Инвалидитет, особе са инвалидитетом, пожар, субјекти заштите и
спасавања, евакуација, комуникација и координација, законодавство, људска права.

FIRE PROTECTION OF DISABLED PEOPLE
ABSTRACT
Human safety and rescuing of people in emergencies is an imperative in the activities of
all protection and rescue services. Responsibility for human lives and health, and material goods is
a difficult task for different governmental institutions. The demanding aspect of the task is
particularly seen when the question is raised on the modes in which the protection of people with
various disabilities is realized in the society in view of many risks they are exposed to. Actually,
one of the basic obligations of every responsible authority is to take care of the safety of each
member of the community.
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The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities has been adopted in many
countries. It requires an active social engagement, which leads to changes that would enable such
persons to participate in all spheres of social life. The legislation of the European Union insists on
the same attitude. For these, but above all for humane reasons, the issue appears how to provide
the same level of safety to people with special needs as to other members of the society,
considering their specific needs, and developing at the same time the policy of equal opportunities.
Key words: disability, disabled people, fire, protection and rescue services, evacuation,
communication and coordination, legislation, human rights

1. УВОД
Много је различитих дефиниција које одређују ко су особе са инвалидитетом, али са становишта безбедности је најприхватљивија дефиниција да су то
особе код којих постоји телесно, чулно или ментално оштећење, које за последицу има трајну неспособност, или на најмање дванаест месеци смањену могућност
задовољавања личних потреба у свакодневном животу.[1] Свакако, говорећи о
особама са инвалидитетом говоримо заправо о особама с физичком инвалидношћу, особама с хроничним болестима, особама с оштећењима слуха, особама с оштећењима вида, особама с менталном ретардацијом, особама с аутизмом и особама с вишеструким оштећењима. У ову групу, према неким класификацијама спадају и особе са тешкоћама у гласовно-говорној комуникацији, као и особе с психичким и органским сметњама. [2] На основу истраживања Светске здравствене
организације особе са инвалидитетом чине минимално 10% од укупне популације једног друштва, што би у Србији могло износити око 800.000 лица. [3] Заштитити их од опасности у постојећим околностима у друштву није лак задатак.
2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗAШТИТЕ ОД ПОЖAРA
ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ
Функционисање и инвалидитет су сложена интеракција здравственог стања појединца и фактора околине. Комбинација ових фактора ствара „особу у сопственом свету“. Особе са инвалидитетом често проводе време у дому или његовој
непосредној околини и нису упозната са простором у целини. У случају пожара
може се десити да особа није у стању кренути ка правом излазу или дати одговор
где се налази.
У Србији је у току 2007.г. регистровано укупно 6.938 пожара, од чега 3.138
на објектима. 3.291 пожар или 47,4% од укупног броја је изазван нехатом и непажњом. Овакви подаци указују на недовољну безбедносну културу грађана, посебно
када је у питању предузимање превентивних мера. Подаци МУП-а показују да су
објекти високе спратности посебно угрожени. [4]. Стићи до безбедног места пожарним степеницама са објекта веће спратности представља прави подвиг и за здраву
особу. Пожарна степеништа у многим случајевима, за особе са инвалидитетом
представљају непремостиву препреку, па је питање њихове евакуације посебно
значајно. Правило је да се у случају пожара лифтови не смеју користити, а инве39
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ститори изградњу посебних лифтова за случај пожара сматрају непотребном и скупом инвестицијом.
Појава пожара изазива панику код сваког појединца. Особа са инвалидитетом може отежати поступак спасавања због појаве осећаја страха, несигурности и збуњености, нарочито у контакту са, до тада непознатим лицима. Особа
треба бити свесна колико је способна и присебна да учествује у сопственом спасавању. У пожару су нарочито угрожене особе са смањеном моторичком способношћу. Следећи, такође значајан проблем је недостатак комуникације који у знатној мери може отежати њихово спасавање. Овај проблем је нарочито изражен
када се спасавају глуве и наглуве особе које нису у могућности да читају са усана, зато што ватрогасци често приликом интервенције носе апарате за дисање
или друга заштитна средства.
Да се дешавају позитивни помаци у овој области и да су надлежни схватили озбиљност овог проблема показао је курс за 40 полицијских службеника који су у току 2007. год. завршили курс за комуникацију са особама оштећеног слуха. На овај начин су службеници полиције оспособљени да успоставе комуникацију са лицима са овом врстом инвалидитета.[5]
Због наведених, али и многих других специфичности неопходно је да особе са инвалидитетом буду укључене у све превентивне активности које се спроводе у објекту, и њиховом непосредном окружењу. Aко су службе заштите и спасавања са њима или њиховим удружењима оствариле претходни контакт, упознале
их са могућим опасностима, дали им упутства и смернице за поступање у ванредним ситуацијама, имаће знатно лакши посао. Као активни учесници они ће бити
равноправни партнери и чиниће све неопходно у оквиру својих могућности да се
последице пожара смање.
3. ПРЕПОРУКЕ МЕРA ЗAШТИТЕ ОД ПОЖAРA
ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ
За сама лица са инвалидитетом, као и стручњаке различитих профила питање је како у случају пожара обезбедити да оне остану неозлеђене. У развијеним
друштвима заштита особа са инвалидитетом се посебно разматра у систему заштите и спасавања.[6] У складу са таквим потребама усвајају се модификације различитих закона, врши увођење савремених техничких правилника и проналажење адекватних техничких и организационих решења у пракси.
Урбанистичко-грађевинске мере заштите од пожара су у овој дискусији
незаобилазан фактор. Савремене грађевинске европске регулативе инсистирају да
се приликом изградње грађевина испоштују захтеви који не дозвољавају постојање
баријера особама са инвалидитетом.
Ови захтеви се уграђују у техничку документацију, од израде идејног пројекта, саме градње, али и каснијег одржавања грађевина. Јасно се одређују карактеристике објекта које доприносе да безбедност сваког појединца, а нарочито особе
са инвалидитетом постигне задовољавајући ниво.
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Овакав целовит приступ помаже да се не начине грешке у изградњи које
ометају слободан приступ особама са инвалидитетом, и то не само објекту, него и
неометаном кретању унутар самог објекта. Неки од елеманата су нпр. они којим се
одређује величина просторија, помоћних просторија и пролаза и приступа објекту.
Особама у колицима је потребан додатни простор да се приближе вратима. Потребан простор за отварање врата је 1,5 m × 1,5 m, а на супротној страни потребан је
простор 1,5 m, дубине 1,20 m. Да би их лакше отворили на самим вратима је потребно поставити што шире хоризонталне ручке. Безбедност особа са инвалидитетом
се омогућује и тиме што се сви елементи који се налазе у простору (звона, склопке,
поштански сандучићи и томе слично) постављају на висину од око 85 сm како би
их особе у колицима могле једноставно дохватити у случају потребе.
Једна од основних превентивних мера у објекту је постављање детектора
који оглашавају пожарну опасност. Неопходно је у сваком објекту уградити део
аудио-визуелних уређаја за детекцију пожара и узбуњивање особа са инвалидитетом. Могуће је да ови детектори буду увезани у технички систем заштите објекта
који контролише одређена служба. На такав начин би се правовремено реаговало, у самом зачетку пожара и спречило његово даље ширење. Притом је неопходно детекторе и сву додатну опрему одржавати и контролисати у складу са препорукама произвођача.
Да би се оријентација особа са инвалидитетом олакшала потребно је у објекту омогућити функционисање паничне расвете и постојање одређених помоћних средстава. Визуелна граница неког простора је помоћно средство које може у
сналажењу особа с ослабљеним видом имати значајну улогу. Осим визуелних постоје и тактилна и акустична помоћна средства. Упозорења и упутства за ситуације у случају опасности, као што су излази, требају бити обележени на такав
начин да свакој особи могу бити доступна. Опште је позната чињеница да слепе
и слабовиде особе имају боље развијена чула додира и слуха. Ове способности
користе служећи се удовима, употребом штапа или ехо ефекта. Из тог разлога се
могу користити разне подлоге које указују на непосредни прилаз степеницама
или означавају близине излаза. Произилази да пројектанти имају значајно учешће у спровођењу превентивних мера заштите од пожара особа са инвалидитетом.
Едукација особа са инвалидитетом је посебно значајан задатак. Веома је
важно упозорити ове особе на забрану пушења, зато што је неоспорно да неугашени пикавац може изазвати пожар у просторији, који се може развити за неколико минута. Када у таквом пожару ватра захвати особу, последице су страшне,
често са смртним исходом. Из тих разлога је потребно смањити пожарну опасност у самој просторији у којој особа борави тако што ће се количина запаљивих
материја у непосредној близини особе свести на минимум. Потреба за уређењем
просторије која се врши на начин да се у њој налази намештај веће ватроотпорности за нас је још увек непознаница. Осим унутрашњег опремања просторија и квалитет одеће особе има посебан значај. Она нипошто не би смела бити од
лако запаљивих материјала.
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Осим објекта у кога су инкорпорирани превентивни елементи заштите од
пожара, у случају настанка пожара предузимају се и оперативне мере, пре свега
гашење пожара, спасавање и евакуација угрожених особа. Особе које су у такве
активности укључене, професионални ватрогасци, особље цивилне заштите, волонтери и остали требају поседовати одговарајуће образовање о начинима комуникације са овим особама.
Значајно је нагласити да заштита особа са инвалидитетом у случају пожара, ма где се оне налазиле у великој мери зависе од њих самих. Из тог разлога потребно је да ове особе поседују потребне информације од надлежних служби.
Оне се требају едуковати о основним карактеристикама настанка и развоја пожара и њиховом понашању у њему. Потребно је нагласити да се уколико је то могуће увек налазе близу излаза. Уколико имају могућности требају се определити за
станове ниже спратности. Уколико живе у вишеспратном индивидуалном објекту
они се требају налазити у просторијама ниже спратности.
Комуникација је један од незаобилазних фактора у процесу заштите спасавања лица у случају пожара. Ради тога је потребно да им је телефон увек доступан, као и листа организација и лица за хитно реаговање које би позвали у случају потребе.
Особа са инвалидитетом треба бити укључена у израду Плана евакуације
заједно са својом породицом и пријатељима. Лица из најближег окружења (породица и персонални асистенти) требају бити едуковани о начину како помоћи особи са инвалидитетом у случају пожара. Када нису у стању да је самостално евакуишу требају знати да изаберу безбедно место где је могу сместити до доласка
професионалних спасиоца.
4. ЗAКЉУЧAК
Заштита особа са инвалидитетом у случају пожара озбиљно је питање целокупне друштвене заједнице. Одговор на питање њихове заштите од пожара у
сопственом дому, али и на радном месту, и у јавним установама, потребно је
заједнички тражити у интересу стварања друштва једнаких могућности за сваког
појединца. Без обзира на напред наведено важно је нагласити да безбедност особа са инвалидитетом почиње пре свега од њих самих, јачањем свести о могућој
опасности и мерама заштите када се она појави.
У циљу такве врсте оспособљавања особе са инвалидитетом треба укључивати у сегмент заштите и сарадње са ватрогасним јединицама и јединицама
Цивилне заштите уз максимално поштовање њихових људских и грађанских права. Наводи у раду су указали на потребу да се у оквиру постојећих законских, организационих и финансијских могућности крене у сусрет озбиљном приступу у
решавању овог проблема заштите. Ефикасан приступ, показаће да су субјекти система заштите и спасавања сервис грађана, који се у сваком сегменту рада
приближава потребама заједнице, и посебно социјално рањивих група какву чине
особе са инвалидитетом.
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SIMULATION OF A TUNNEL FIRE AND OPTIMIZATION
OF THE VENTILATION SYSTEM WITH THE USE
OF NUMERICAL FLUID DYNAMICS
Miloš Banjac1, Barbara Nikolić2
mbanjac@mas.bg.ac.yu barbaravid@yahoo.co.uk
ABSTRACT
With the aim of evaluating capabilities of a tunnel ventilation system to control the spread
of smoke in the emergency operating mode, thereby providing conditions for safe evacuation of people from a fire-struck area, a CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation of a fire in a
double-tube tunnel was done. By use of experimental results regarding the combustion dynamics of
a passenger car on fire and ventilation system operating modes determined according to PIRAC recommendations, the check of critical air velocity required to prevent smoke penetration into the evacuation hallways was performed, as well as the check of the optimum number and positions of ventilators in the tunnel tubes.
Key words: fire, ventilation, system, optimiyation

СИМУЛAЦИЈA ПОЖAРA У ТУНЕЛУ
И ОПТИМИЗAЦИЈA СИСТЕМA ЗA ВЕНТИЛAЦИЈУ
ПОМОЋУ НУМЕРИЧКЕ МЕХAНИКЕ ФЛУИДA
РЕЗИМЕ
Са циљем процењивања могућности једног тунелског вентилационог система, да у
инцидентном радном режиму контролише ширење дима и да тако обезбеди услове за безбедну евакуацију људи из ватром захваћеног простора, извршена је CFD (Computational Fluid Dynamics) симулација пожара у једном двоцевном тунелу. Коришћењем експерименталних резултата, о динамици сагоревања запаљеног аутомобила и према препорукама PIRAC-a одређених радних режима вентилатора, извршена је провера критичне брзина струјања ваздуха
којом ће се спречити продор дима у евакуационе ходнике, те извршена провера потребног
броја и распореда вентилатора у тунелским цевима.
Кључне речи: пожар, вентилациони систем, оптимизација
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1. INTRODUCTION
In the event of a fire in an unventilated tunnel, due to difference in densities,
hot combustion products rise above the fire and entrain the surrounding cold air forming a plume. The rising plume reaches the ceiling and forms two smoke streams flowing in opposite directions along the ceiling. When a longitudinal ventilation system
exists, the symmetry of the rising plume and the ceiling smoke streams is broken. The
rising plume bends and the length of the ceiling layer flowing against the ventilation
current is reduced. The reversal of the flow of the plume is referred to as backlayering.
The described situation is shown in Figure 1.

Figure 1. Spread of smoke in a tunnel for the fire with the heat output of 15 kW, [6]

Knowing the behavior of the reversal of the flow of the plume is closely related
to the strategy for rescuing passengers in the event of a tunnel fire, since it is usually
based on providing an evacuation path, that is, sufficient air space free of smoke and hot
combustion products. In case of one-way tunnels with a longitudinal ventilation system,
providing that “path”, i.e. the control of the smoke flow usually refers to supplying the
sufficient quantity of fresh air by ventilators. The flow of that fresh air should be just
enough to prevent the flow of smoke in the opposite direction, i.e. to prevent the formation of a reverse stratified layer. The velocity of the air in the tunnel, which corresponds
to the minimum air flow that can prevent the formation of the reverse stratified layer is
the critical velocity.
Until recently this critical velocity was determined solely by the formulae based
on the use of the Froude number, adjusted by certain experimental constants. From the
formulae based on this number, which represents a dimensionless ratio of buoyancy forces in the smoke caused by thermodynamics of the fire to the inertia forces caused by
forced ventilation, it is only possible to determine the required, i.e. critical volumetric
flow of air through the tunnel or mean critical velocity of fresh air [1,3,5,6]. At the same
time, the phenomena caused by the operation of ventilators, a non-uniform velocity field,
ejection and other air receding effects could not be included in this approach. That fact,
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together with the impossibility of including all the specifics related to the geometry of a
tunnel, as well as numerous idiosyncrasies concerning the cases of the existence of lateral
evacuation hallways, differences between the heights of hallways and main tunnels
represented basic shortcomings of such an approach. In many cases, thus determined
required volumetric flows, i.e. the required flows of air at a ventilator exceeded by far the
actually required critical values, which led to unnecessarily high investment costs of a
ventilation system.
Unlike the described conventional approach, nowadays, the numerical CFD approach, which completely overcomes the stated problems, is becoming increasingly used.
This method has enabled, regardless of the complexity of a geometrical area and boundary spatial and time conditions, relatively easy and, at the same time, very precise
prediction of even very complex fields of velocity, temperature and smoke, that is, concentrations of smoke formed in the air in case of fire. This particular advantage of the
CFD approach has made it an almost ideal method for designing and optimization of the
ventilation and smoke extraction systems.
2. PROBLEM DESCRIPTION
As part of a Mechanical Design for a ventilation system for a road traffic tunnel, consisting of two parallel tunnel tubes and for the already designed ventilation
system, it was necessary to check its capabilities to extract smoke from the tunnel in
case of a fire caused by a vehicle on fire.
The tunnels, each 1800 m long, are planned for one-way road traffic in two road lanes. The tunnels are interconnected with 11 regularly arranged hallways. These
hallways are used for rescuing passengers in emergency situations. The ventilation system, i.e. the required volumetric flow of fresh air according to the allowed concentrations of CO and allowed content of smoke particles produced by diesel engines, was
calculated in accordance with the recommendations of PIRAC (Permanent International Association of Road Congress) [4]. This calculation determined that the ventilation
of each tunnel is to be carried out by 2×8 pairs of regularly arranged jet axial ventilators with reversed effect. The ventilators are hung on shock absorbers on the ceiling of
a tunnel tube in the sector above the free traffic profile. The maximum volumetric flow
of fresh air through these ventilators, in case of maximum CO and diesel engine
particles pollution should be 14 m3/s.
Checks were to be carried out in case a vehicle was set on fire (a passenger car,
or truck/bus) and they were to provide answers to the following questions:
- Will, if the ventilation system works at maximum flow rate designed for
the ventilation of the tunnel, smoke and combustion products penetrate the
evacuation hallways?
- What will the temperature field be like in the case described above?
- If in the described case smoke still penetrates the evacuation hallways,
which is the critical velocity, i.e. flow rate of air through the ventilators
that will prevent this?
- How much lower are the obtained values of air velocity than the values
recommended by PIRAC (Table 1)?
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Table 1: Critical air velocity according to PIRAC [4]
Serial
No.

Critical velocity
Vkr [m/s]

Cause of fire

1.

Passenger vehicle

1,00

2.

Bus or truck

2,7

In making the calculations, the direction of ventilation and control of the smoke
flow had to be taken into account. In case of an accident at the front of the tunnel, smoke
control should be carried out in the opposite direction from the one in which the vehicle
is moving, while if a fire occurs behind the first half of the tunnel, it should be carried out
in the direction in which the vehicle is moving.
3. NUMERICAL MODEL
For the calculation of flow and temperature fields, i.e. smoke concentration fields formed in case of fire within the tunnel space, the CFD software package PHOENICS 3.4 was used. In accordance with the assumed physical situation, because of certain identical segments of the tunnel and the high length of the entire tunnel, a 3-dimensional space model was generated with this software for three geometrically different
tunnel segments. The length of each segment was 250 m, while the basic geometrical difference referred to the distances between the ventilators and evacuation hallways, which
were 30, 60 and 90 m. Apart from the ventilators, cars were also generated in the virtual
space of the tunnel, one of which (a truck), 5 m away from an evacuation hallway, was
defined as the source of heat, i.e. “the source” of combustion products – smoke. The
amount of heat, that is, the amount of smoke released per time unit from the fire- struck
car (truck) was defined according to the recommendations of PIRAC (Table 2).
Table 2: Basic fire parameters according to PIRAC [4]
Amount
of heat released
per time unit
[MW]

Amount of
smoke
[m3/s]

Maximum
temperature
[оС]

Passenger vehicle

5

20

400

Bus or truck

20

60

700

Cause of fire

Mathematical model
For the calculation of flow and temperature fields of the air formed within the
tunnel, a two-equation k − ε turbulent model was used [2].
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4. RESULTS OF NUMERICAL CALCULATIONS
By reviewing the results of the simulations, Figures 2, 3, it was concluded that
regardless of the mutual distances of an axial ventilator from an evacuation opening,
relatively similar velocity, i.e. smoke concentration fields are formed. It is interesting
to note that a somewhat greater difference is created if the distance of an axial
ventilator from an evacuation opening is 30 m.

Figure 2: Smoke concentration field on the plane x=3 m from the axis of the 250 m- long
part of the tunnel, in case of a fire caused by a passenger vehicle on fire, at maximum air
flow rate determined for the ventilation of the tunnel, for three distances of 30, 60 and 90 m
of the ventilators from the evacuation openings.

Figure 3: Air velocity field on the plane x=3 m from the axis of the tunnel, in case of a fire
caused by a passenger vehicle on fire, at maximum air flow rate determined for the
ventilation of the tunnel, for three distances of 30, 60 and 90 m of the ventilators from the
evacuation openings.

If the ventilation system operates at maximum flow rate designed for the ventilation of the tunnel, smoke and combustion products will not penetrate the evacuation
hallways if the cause of fire is a passenger vehicle. That happens primarily because
axial ventilators, placed close to the ceiling provide a non-uniform velocity field which
reaches its maximum values precisely in the zone of the formation of the reverse
stratified layer. Thus, maximum air velocities are reached in the zone in which that is
the most needed. Furthermore, two effects have beneficial impact on preventing the
said penetration of smoke: the so called ejection and the effect of air “receding”, which
cause the volumetric air flow through the tunnel to be higher than the air flow through
the ventilation pair.
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If the ventilation system operates at maximum flow rate designed for the
ventilation of the tunnel, smoke and combustion products will penetrate the evacuation
hallways if the cause of fire is a bus or truck (Figures 4, 5). In that case, in order to
prevent the penetration, it is necessary to increase the velocity of air flow through
ventilators by 1.6 times, at a minimum (Figure 6).

Figure 4: Air velocity and smoke concentration field on the plane x=3 m from the axis of the
tunnel, in case of a fire caused by a bus on fire, at maximum air flow rate determined for the
ventilation of the tunnel, for the distance of 90 m between the ventilator and evacuation
openings.

Figure 5: Air velocity and smoke concentration field at the height of z =2 m, in case of a fire
caused by a bus on fire, at maximum air flow rate determined for the ventilation of the
tunnel, for the distance of 90 m between the ventilators and evacuation openings.

Figure 6: Smoke concentration field on the plane x=3 m from the axis of the tunnel, in case
of a fire caused by a bus on fire, at 1.6 times higher air flow rate than the maximum
determined for the ventilation of the tunnel, for the distance of 90 m between the ventilators
and evacuation openings

By reviewing the obtained results, firstly by visual check and then the check of
numerical values, it was concluded that critical velocities obtained by the numerical
simulation were by about 20% lower than the ones recommended by PIRAC. It should
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be taken into account that the numerically obtained value represents mean air velocity
in a horizontal cross-section of the tunnel.
5. CONCLUSION
For a road traffic tunnel consisting of two parallel tunnel tubes and for the
already designed ventilation system, it was necessary to check its capabilities to extract
smoke from the tunnel. Based on the performed numerical calculations, it was concluded that:
- if the cause of fire is a passenger vehicle, smoke and combustion products
will not penetrate the evacuation hallways when the ventilation system
operates only at the maximum flow rate designed for the ventilation of the
tunnel;
- if the cause of fire is a bus or truck, smoke will not penetrate the evacuation hallways when the ventilation system operates at a 1.6 times higher
rate than the one designed solely for the ventilation of the tunnel;
- critical velocities obtained by numerical simulations are by approximately
20% lower than the ones recommended by PIRAC, which can be considered an appropriate safety measure.
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ЗAШТИТA ОД ПОЖAРA У ТУНЕЛИМA
Мартина Здравковић1, Дaрко Зигар1, Десимир Јовановић1
martina@znrfak.ni.ac.yu darko_zigar@yahoo.com desimirj@znrfak.ni.ac.yu
РЕЗИМЕ
У раду је указано на потребу и сложеност заштите од пожара у тунелима, дате су
препоруке, које имају за циљ да допринесу већој отпорности конструктивних елемената тунела на дејство пожара, а тиме и већој безбедности корисника и окружења. При томе је, посебна пажња посвећена избору конструктивних елемената тунела, примени и извођењу стабилних система за гашење пожара и система за вентилацију у тунелима, као и чињеницама
о неопходности ажурирања постојећих и доношења нових норматива из ове области.
Kључне речи: заштита од пожара, стабилни систем за детекцију, дојаву и гашење
пожара, конструктивни елементи, простирање дима

FIRE PROTECTION IN TUNNELS
ABSTRACT
The paper points to the necessary and complex fire protection in tunnels and gives
recommendations aiming to contribute to increased fire resistance of construction elements, and
consequently, to increased safety of users and environment. Besides, special attention is paid to
the selection of the construction elements of tunnels, implementation and execution of stable
fire extinction systems and ventilation systems in tunnels, as well as to the facts regarding the
need to update existing and adopt new regulations in this field.
Key words: fire protection, stable detection, notification and fire extinction system,
construction elements, smoke spreading.

1. УВОД
Тунели представљају важну инфраструктуру, јер омогућавају олакшану
комуникацију између удаљених области, односно транспорт материјалних добара и других ствари.

1

Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш
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Обзиром на сложеност предметних конструција, а имајући у виду велики
број акцидената који су се током протеклих деценија десили, дошло се до закључка да је потребна детаљна анализа свих параметара који могу да буду, како
узрочник, тако и препрека у настанку и ширењу пожара.
Из тог разлога тунели су се временом изједначили по овом питању са
осталим објектима, како стамбеним тако и индустриским. Посебну опасност у
тунелима представља чињеница да се кроз њих свакодневно транспортује велики
број опасних материја, што у случају пожара може да угрози безбедност путника
и конструкцију самог тунела услед деструктивног деловања високих темперетура
и образованих продуката.
Након формирања “Транс Европске мреже Тунела”, 2002. године, Европска унија је, на основу важећих докумената:
- Richtlinien Fuer die Ausstattung und den Betrieb von Strassentuneeln –
RABT, 1994, и
- Projektirungsrichtlininien (RVS): Forschungsgesellschaft fur vas Verkerhrs und Strassenwesen im OEIAV, Wien, 2006,
донела бројне нормативе, ради обезбеђења високог степена заштите људи и материјалних добара у тунелима.
Сваки тунел је јединствен по својим карактеристикама, као што су: дужина, путне секције, контрола саобраћаја, густина саобраћаја... Тунели могу бити
конструисани на различитим дубинама испод земље или воде, што је веома битно приликом планирања превентивних мера заштите у случају настанка ванредних ситуација. Заштита тунела од пожара се остварује:
- правилним избором конструктивних елемената
- применом стабилног система за гашење пожара
- применом система за вентилацију, и
- правном регулативом за транспорт робе.
2. ИЗБОР
КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Најновијим стандардима у овој области, као што је NFPA 503, [11], прописани су захтеви за заштиту конструкционих елемената тунела од пожара. Без
обзира на дужину тунела, сви примарни конструкциони бетонски и челични
елементи треба да буду заштићени, како би се :
- остварила безбедност људи и околине,
- ублажила оштећења конструкција и предупредио прогресивни температурни колапс конструкције, и
- минимизирала економска штета.
У том циљу, захтева се да конструкција тунела мора да сачува своју
функцију при излагању температурном режиму пожара који је дефинисан опште
прихваћеном Rijkswaterstaat-овом временско/температурном кривом – RWS, [7],
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која дефинише интензитет температуре при пожару у функцији времена, као што
је приказано у табели 1.
Табела 1: Временско-температурни развој
Време,
(мин)

Температура,
о
С

0

20

3

890

5

1140

10

1200

30

1300

60

1350

90

1300

120

1200

Примера ради, при дејству температуре од 1200 оС:
1. Тунели са ливеним унутрашњим бетонским конструктивним елементима морају бити заштићени тако да температура:
- површинског слоја бетона не пређе 380 ºC, и
- челичне арматуре у бетону (при минималном покривању од 25 mm)
не прелази 250 ºC.
2. Тунели са ливеним бетонским елементима велике чврстоће морају да
буду заштићени тако да се спречи експлозивно разарање материјала.
3. Челичне или ливене тунелске облоге морају да буду заштићене тако да
температура облоге не прелази 300 ºC.
4. Конструктивни материјали у циљу заштите од пожара, морају да задовоље следеће критеријуме:
- да буду негориви у складу са ASTME 136, [8], или сличним међународним стандардом
- да им је температура топљења минимум 1350 ºC
- да при излагању пожару, у складу са ASTME 84, [9], или сличним
међународним стандардом, не образују токсични дим или испарења, и
- да им је влажност по тежини, при потпуном засићењу, мања од 5 %.
5. Материјали који се користе за заштиту од пожара, морају да буду:
- отпорани на мржњење и топљење
- издржљиви на динамичко усисавање и притисак
- издржљиви на топле и хладне температурне шокове, при излагању
пожару и струји воде
- у складу са здравственим и сигурносним стандардима
- безопасни током пожара, и
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- отпорни на дејство воде.
Ниво отпорности конструкције и опреме тунела на дејство пожара мора
се проверити тестирањем. При извођењу пожарних тестова, потребно је задовољити бројне захтеве, као што су:
- димензије бетонских плоча које се користе за заштиту од пожара,
приликом тестирања износе 1400 x 1400 х 150 mm
- изложена површина бетонских плоча дејству пожара, при тестирању,
треба бити око 1200 x 1200 mm
- материјал за заштиту бетонске конструкције тунела од пожара мора
бити фиксиран истим материјалом (зидна затега, жица, итд) који ће се
користити у стварним условима
- у случају заштите дрвеним панелима, морао би да се направи минимално један спој између два панела, како би се дала процена за случај
његовог термичког попуштања при реалном пожару у тунелу
- у случају заштите спреј материјалима, број нанетих слојева, при
припреми тест узорка, мора да се забележи, како би се исти нанео и у
реалним условима
- мерење температуре треба вршити термоелементима, постављеним на
међусклоповима између бетона и заштитног материјала, на дну заштитног материјала и на страни бетонске плоче која није изложена
дејству пожара.
Постављање елемената за заштиту основне конструкције тунела од пожара, изводи се анкерима (зидним затегама), који морају задовољити следеће захтеве:
- да би се смањио топлотни ефекат кроз челични анкер у бетону, пречник анкера лимитиран је на максимално 6 mm, јер у пракси, дебљи
анкери могу да створе локални ефекат распадања бетона, који је само
тренутни, и то када се само мали део бетона директно изложи пожару
- обавезна употреба нерђајућих челичних анкера
- када је систем изложен динамичком оптерећењу, да би се избегао
ефекат дубинског кидања, неопходна је употреба подлошка.
3. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
У прошлости, примена стабилних система за гашење пожара у тунелима
није била опште прихваћена. Основни разлог за то лежи у тадашњим схатањима да:
- се пожари у тунелима обично дешавају унутар возила - дела за путнике или дела где је мотор, при чему је примена стабилних система за
гашење пожара лимитирана
- би у случају закаснелог активирања система, дејство воденог млаза на
распламсану ватру могло да произведе велике количине прегрејане
водене паре, која није ефикасна у гашењу пожара
- су због својих карактеристика (дужина, ширина, нагиба, немогућности поделе на пожарне секторе и сл.) тунели јако проветрени, тако да
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се применом предметних система топлотно дејство пожара не може
ограничити само изнад његовог жаришта
- у случају активирања стабилног система за гашење пожара настаје
паника код возача, и
- да је периодично тестирање стабилних система за гашење пожара непрактично и скупо.
Међутим, данашњој широкој примени стабилних система за гашење пожара у тунелима, између осталог, допринела су и практична искуства из Јапана,
која потврђују велику ефикасност стабилних система, не само у гашењу пожаром
захваћеног возила у тунелу, већ и у спречавању ширења и преношења пожара на
суседна возила и конструктивне елементе тунела. Свакако да је томе допринео и
развој технологије детектовања пожара, који омогућује прецизно одређивање локације иницијалног пожара у тунелу, а тиме и укључивање појединих зона система. Захваљујући едукацији, возачи у случају пожара препознају активирање
система и прскање воде из млазница, као сигурносну меру против пожара, што
елиминише панику, а потврда томе су Бихевиористичке студије, које указују да
људи не паниче у пожару, чак и кад не могу да га виде, [5]. Тестирање и контрола
поузданости и функционалности система, потпуним испуштањем се изводи само
код системских прегледа. Током рутинске контроле, систем може бити конфигурисан тако да се флуид испушта у дренажни систем, чиме се у великој мери
смањују трошкови.
Оптимална заштита тунела од пожара применом стабилних система за
гашење пожара остварује се њиховом периодичном контролом исправности у
складу са важећим стандардима. Осим гашења, предметни системи намењени су
и заштити система принудне вентилације од негативног дејста високих температура у току пожара, јер исти у случају акцидента морају бити у оперативном
стању минимално 1 сат при излагању температури од 250 ºC.
4. СИСТЕМ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
Правилно димензионисан и изведен систем вентилације, уз адекватну
контролу и одржавање, један је од најбитнијих елемната, како за нормално функционисање саобраћаја у тунелу, тако и за безбедну евакуацију у случај пожара и
хемијских удеса. У случају пожара за потребе безбедне евакуације, систем вентилације има задатак да: топлотне ефекате пожара на организам човека, садржај угљенмоноксида у ваздуху, степен замрачења средине димом, брзину струјања ваздуха и интензитет буке, сведе и одржава у границама које нису опасне за здравље
и живот човека.
Негативни топлотни ефекати пожара на организам човека испољавају се
у виду:
- хипертермије
- горења/опекотина површине тела, и
- горења/опекотина респираторног тракта.
При пројектовању система посебну пажњу треба посветити елиминацији
услова за настанка хипертермије, као последице излагања људског организма
55

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

топлотном дејству пожара високог интензитета, како би се избегло ментално оштећење и угрожавање опстанка човека.
За безбедну евакуацију систем треба да обезбеди следећи садржај угљенмоноксида у ваздуху:
- максимум од 2000 ppm за неколико секунди
- просечно 1150 ppm или мање за првих 6 минута излагања
- просечно 450 ppm или мање за првих 15 минута излагања
- просечно 225 ppm или мање за првих 30 минута излагања, и
- просечно 50 ppm или мање за преостало излагање.
Дате вредности треба прилагодити за надморске висине изнад 1000 m.
Замречење средине димом, систем треба стално да одржава на ниво, при
коме је видљивост извора светлости интензитета 80 lx, могућа са раздаљине од 30
m, а врата и зидова са 10 m.
Брзину струјању ваздуха треба одржавати у границама од око 0.76 m/s до
11.0 m/s.
У првих неколико секунди ниво буке може бити максимално 115 dB(A), а
након тога максимално 92 dB(A).
5. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗА ТРАНСПОРТ РОБЕ
Последњи пожари у тунелима указују на чињеницу да роба која није окарактерисана као "опасна" (брашно, маргарин, боје, гуме...) представља већи ризик
за конструкцију и кориснике тунела него што се очекује, па је неопходно донети
нове одговарајуће нормативе из ове области, као и кориговати већ постојеће.
У прилог томе иде и чињеница да, неке врсте робе које се у нормалним
условима не сматрају хазардним, могу под одређеним околностима унутар тунела, да се понашају као хазардни материјали, са аспекта развоја и интезитета пожара, образовања штетних материја, уништавања инфраструктуре и опасности за
сигурност/здравље корисника.
Због тога је неопходно указати на чињеницу да се при изради и доношењу норматива из ове области, морају сагледати:
- густина становништва
- врста ауто-путева
- врста и количина хазардних материјала
- способност реакције хитне службе
- резултати консултација са повређеним особама
- излагање и други фактори ризика
- услови терена
- проходност путева
- алтернативне путева
- комерцијални ефекат
- кашњење при транспорту
- климатски услови, и
- закрченост и историја акцидента.
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Нове нормативе из ове области треба ускладити са већ важећим прописима,
као што је NFPA 502 [2], текућим истраживањима и технологијом, што ће омогућити
пројектантима тунела, инжињерима и надлежним органима непосредна сазнања за
реализацију и спровођење оптималног нивоа заштите од пожара у тунелима.
У развоју нормативне регулативе, која треба да обезбеди реализацију и
спровођење оптималног нивоа заштите од пожара у тунелима, пожељно је користити расположиве софтверске пакете, за симулацију динамике пожара, као што
је нпр. FDS (Fire Dynamics Simulator) и пожарних ризика.
У наставку рада је приказана симулација пожара у тунелу, дужине 200 m,
ширине 11,7 m и висине 7,1 m, при сагоревању октана (C4H18) разливеног у центру тунела, на површини коловоза од 8 х 2,5 m. Укупна количина ослобођене топлоте у току симулације пожара, по јединици површине разливеног горива, од
5000 kW, идентична је са количином топлоте која се ослобађа при пожару тешког
теретног возила, [11]. Добијени резултати за брзину развоја пожара (слика 1),
промене температуре (слика 2) и распростирања дима (слика 3), могу послужити
пројектантима при избору превентивних организационо-техничких мера, а тиме
и остваривања оптималног нивоа заштите од пожара у тунелима.

Слика 1. Развој пожара

Слика 2. Температурни режим

Слика 3. Простирање трајекторије дима
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6. ЗАКЉУЧАК
На основу пожара који су се десили у тунелима у свету, може се закључити
да њихове последице нису мале, нарочито када се узме у обзир број људских жртава ватрене стихије.
На примеру неколико великих пожара, (у тунелу испод Монт Блана, где је
настрадало 39 људи, затим у тунелу код Тауерна, где је настрадало 12 људи или
код Готарда где је настрадало 11 људи) види се да број настрадалих није занемарљив. Директна, односно индиректна штета је веома велика. Само у ова три
пожара процена штете, заједно са обновом, коштала је Европску унију око 210
милиона еура.
Из свега што је наведено у раду може се закључити да је безбедност људи
и материјалних добара на првом месту. Само правилним и детаљним сагледавањем
свих фактора и чиниоца који могу бити узрок настанка и ширења пожара може се
обезбедити превентивна и активна реализација оптималног нивоа заштите од
пожара у тунелима.
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ВЕШТИНA ЧИТAЊA ДИМA У ПОЖAРУ
Aлександар Лазаревић1
alazarevic@mup.sr.gov.rs
РЕЗИМЕ
Дим представља највећу опасност приликом пожара како за људе који се налазе
у објекту, тако и за ватрогасно-спасилачке екипе које учествују у акцији гашења и спасавања. Међутим, перманентно посматрање пожарног простора и познавање техника
читања дима у пожару, могу нам дати драгоцене податке о локацији пожара, врсти гориве материје, величини и фази развоја пожара, евентуалним опасностима и у великој мери
омогућити доношење правовремених одлука у циљу ефикасније и безбедније акције гашења пожара и спасавања угрожених.
Кључне речи: дим, flashover, backdraft, експлозија дима, рушење конструкција

TEСHNIQUES FOR READING SMOKE IN FIRE
ABSTRACT
Smoke represents the greatest danger in fire both for people who are inside the building under fire and for fire-fighting and rescue units which participate in fire extinguishing and
rescuing. However, continuous observing of the fire location and knowledge of the techniques
for reading smoke in fire could lead to making timely decisions when it comes to more efficient
and safe interventions for fire extinguishing and rescuing.
Key words: smoke, flashover, back draft, smoke explosion, construction collapsing

1. УВОД
Најбитнији пожарни продукти су дим и топлота. Они представљају највећу опасност приликом пожара, како за угрожене у објекту, тако и за ватрогасноспасилачке екипе које учествују у акцији гашења и спасавања. Дим и топлота су
неодвојиви појмови и код њих не постоје константни односи. Док пожари са
нижом температуром могу бити богати димом, тако пожари са ослобођеном већом количином топлоте могу да садрже мање количине дима. Пошто већина запаљивих материјала приликом сагоревања образује дим, зато се и највећа коли-

1
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чина топлоте из зоне горења преноси димом. Због тога се дим у пожару увек
мора третирати као гориво!
2. ЗАШТО ЧИТАЊЕ ДИМА?
Познавање вештине читања дима у пожару и стално праћење стања на
објекту који гори, може да нам помогне код доношења кључних и правовремених
одлука у току акције гашења пожара и спасавања. Те одлуке могу допринети бржој евакуацији и правовременом спасавању угрожених, успешнијом акцијом гашења пожара, мањим утрошком средстава за гашење и смањеном материјалном
штетом, а пре свега у великој мери утиче на безбедност и сигурност ватрогасноспасилачких тимова који су ангажовани у акцији гашења и спасавања.
Читање дима може да нам да одговоре на многе важне чиниоце који утичу на сам ток интервенције:
- врста горивог материјала;
- колики је обим и која је фаза развоја пожара;
- која је локација пожара;
- приоритете у тактици гашења и спасавања;
- евентуалне опасности код екстремних појава у пожару;
- могућност рушења конструкција.

Слика 1: Развој дима на пожару хладњаче у Болечу

Слика 2: Кретање дима у
односу на локацију пожара

3. ВРСТА ГОРИВОГ МАТЕРИЈАЛА
Дим настаје при скоро свим типовима горења. Само неки гасови сагоревају у природном амбијенту без дима. Хемијске особине дима зависе у великој
мери од састава гориве материје, брзине њеног сагоревања, концентрације кисеоника, као и од температуре насталих гасова. Пошто је већина ових величина променљива у току пожара, тешко је дати тачан хемијски састав издвојеног дима и
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према боји дима препознати врсту гориве материје. Горива материја се може
предпоставити по боји и густини дима само код хомогених материја у уједначеним условима пожарног амбијента.
Количина и физичке и хемијске особине горивих материја, одређују укупни енергетски потенцијал пожара. Међутим, за ослобађање топлотне енергије у
пожару од великог значаја има доток кисеоника. Када дође до пожара, величина и
висина простора, као и отвори за доток свежег ваздуха и одвод дима, утичу на вентилираност простора и брзину развоја пожара, а самим тим и на количину ослобађање топлоте и развоја дима. Боја дима у пожару се креће од светло-плавичасте,
у случају доброг сагоревања, до тамно црне, када се у диму налази велика концентрација несагоривих честица гориве материје и њених кондезацијских продуката.
Код читања дима у пожару је јако битно пратити и проценити његове кључне факторе: јачину, притисак, густину и боју. У току пожара у затвореном простору, гориво се мења (маса и састав), тако да се боја, густина и јачина дима сходно томе мењају.
4. ОБИМ И ФАЗА РАЗВОЈА ПОЖАРА
Основни услови који утичу на развој и понашање пожара у неком затвореном простору су пре свега количина, врста и карактеристике горивих материја,
отвори за доток ваздуха, карактеристике, облик и величина простора где је настао пожар. У зависности од тих утицаја и времена слободног развоја пожара,
ватрогасно-спасилачке екипе приликом доласка на лице места могу затећи развој
пожара у тињајућој или у разбукталој фази.
Пожар са премало дима, а великом површином горења, може да превари
и приликом отварања простора и дотоком велике количине свежег ваздуха нагло
убрза ширење пожара, које се са расположивим снагама не може контролисати.
То је посебно својствено за затворене велике подрумске просторије и таванске
просторе са дугим временом слободног развоја пожара, а са недовољно кисеоника за потпуно сагоревање.
Сваки пожар се мора посматрати са свих страна, пратити посебно кретање дима кроз отворе и у своком моменту предвидети промене ситуације и променом тактике спречити ширење пожара и умањити нежељене последице. У
пракси се дешава да ватрогасно-спасилачке екипе дејствују на пожар само фронталном навалом, а пожар се преко потиснутог дима и топлоте по дубини шири на
суседне просторије или по вертикали на горње нивое објекта.
Густина и боја дима нам такође могу указати и на обим и фазу развоја пожара. Посебно треба пратити нагле промене, које указују на нагли развој пожара и
ватрогасно-спасилачке екипе концентрисати на секторе заустављања ширења пожара.
Промена боје и густине дима, такође могу да нам укажу и на дејство
средстава за гашење на жариште пожара. Када црни, густ дим, пређе у светли, то
је знак да ватрогасно-спасилачке екипе дејствују по пожарној зони.
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Слика 3: Развој пожара и дима
пре дејства унутрашње навале

Слика 4: Развој дима после
дејства унутрашње навале

5. ЛОКАЦИЈА ПОЖАРА
Дим може да нам укаже на тачно место настанка пожара, као и на правце
његовог развоја. Због тога морамо познавати основне законе кретања дима у
затвореном простору. Главне покретачке силе кретања дима у пожару су разлике
у температури и притисцима. Топли гасови и дим који настају у пожару, услед
разлике густине у односу на околни ваздух, под дејством притиска уздижу се у
вис и формирају слој у горњим деловима простора. Ствара се надпритисак, услед
чега топли гасови и дим излазе из просторије кроз отворе.
Због природног кретања дима, посебно код високих објеката, посматрање
дима при отворима може да прикаже лажан утисак о локацији пожара. Често се
дешава да приликом дојаве пожара, грађани пријаве пожар на вишим спратовима, а стварно жариште се налази на некој доњој етажи или чак у подруму. Пожари у подрумима развијају велике количине дима које се природним струјањем
дижу у вис и попуњавају више делове објекта и излазе кроз објекат кроз нађене
отворе. Нису ретки случајеви да грађани напусте своје станове на вишим етажама, оставе отворена врата и омогуће да дим излази из њиховог стана. Тиме се може створити погрешан утисак о локацији пожара. Било је случајева у пракси да
дим излази на врху објекта, а пожар се развија у подруму. У таквим случају дим
се креће кроз вертикалне канале за бацање смећа, вентилационим каналима или
сепеништем и напушта објекат кроз отворе на врху објекта. Због тога, приликом
извиђања пожарног простора у оваквим случајевима, мора се препознати тачна
локација пожара, од чије нам брзе процене у великој мери зависи правилан избор
тактичког наступа гашења пожара и спасавања угрожених.
6. ТАКТИКА ГАШЕЊА И СПАСАВАЊА
Посматрање дима на пожару може да нам укаже на кључне моменте развоја пожара и друге моменте, које ћемо применом одговарајуће тактике гашења
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и спасавања спречити до потпуне ликвидације пожара, а последице свести на најмању могућу меру.
Посебно је важно перманентно пратити цео ток интеревнције. Командир
интервенције мора имати потпуну слику пожара и посматрати објекат са спољне
стране. Само унутрашње посматрање дешавања у пожару, може да сакрије стварну слику и може се закаснити са правовременом интервенцијом. Увек треба гледати шире од самог пожара, да би могла да се предвиде евентуална будућа дешавања. Посебно се мора водити рачуна о брзом кретању дима у зонама високог
притиска (лифтови, вентилација, степеништа и ходници), поготову ако се пожар
дешава у високом објекту, са великим бројем станара.
Током акције гашења и спасавања мора се стално водити рачуна колико
брзо дим излази из објекта и каква је боја и густина дима. Морају се упоређивати
отвори за вентилацију, улази свежег ваздуха и излази дима. Када се отварају врата или прозори мора се посматрати како се понаша свеж ваздух, а како дим. Увек
је важно поступати опрезно са пожарним простором приликом уласка. Полако и
пажљиво отварати врата и посматрати шта се дешава!
Током акције мора се водити рачуна о свакој промени. Свака нежељена
промена дешавања, ако се брзо не заустави може узети маха, убрзати развој пожара, али и угрозити ватрогасно-спасилачке екипе и угрожене у објекту.
Због целокупне слике пожара и предвиђања евентуалних нежељених ефеката, неопходно је да сви учесници у интервенцији саопште свако запажање које
може довести до промене. Потребно је оценити када нежељени догађај води ка
другом догађају. Колико се брзо димни услови мењају на боље или горе?
Руководилац акције мора познавати вештине читања дима и бити способан да се одлучи за права решења. Упозоравајући знаци нису увек видљиви, морају се увек користити знање, вештине и искуство и веровати својим инстиктима.
7. ОПАСНОСТИ КОД ЕКСТРЕМНИХ
ПОЈАВА У ПОЖАРУ
Како пожар постаје завистан од вентилираности простора тако се смањује
проценат сагорелих продуката горења, а концентрација запаљивих гасова расте.
Запаљиви елементи у диму су кључни фактор у екстремним облицима понашања
у пожару као што су flashover, backdraft и експлозија дима. Управо због тога ватрогасци-спасиоци морају дим проматрати као гориво.
Нагли развој пожара и дима представља значајну опасност ватрогасцимаспасиоцима током гашења пожара. Уколико они нису у потпуности свесни такве
опасности – ризик по њихову сигурност је већи.
Екстремно понашање пожара може се дефинисати према трајању повећаног ослобађања топлоте. При наглом развоју пожара промене се дешавају једна
за другом и присутан је сталан пораст ослобођене топлоте. Ове екстремне појаве
у пожару представљају значајну претњу ватрогасцима-спасиоцима и угроженима
које се затекну у пожару и углавном резултирају великом материјалном штетом.
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Flashover, backdraft и експлозије дима су екстремне појаве у пожару које
на први поглед изгледају доста слично, али услови за њихов настанак се битно
разликују.
“Flashover”
Flashover представља прелаз из фазе растућег пожара у фазу потпуно развијеног пожара у једном затвореном простору. Уз претпоставку довољног дотока
свежег ваздуха, flashover ће се у једном тренутку појавити као нормална фаза развоја пожара. Уз ограничену вентилацију, пожар не мора ући у фазу flashover-а.
Сигуран знак flashover-а је исијавање топлоте снагом од 15-20 кW/м2 и
достизање температуре у горњем слоју простора од 500 0С до 600 0С. Он настаје
када температура горења у вентилираном затвореном простору достигне температуру паљења свих горивих материја које се у том простору налазе.
Превентивне мере за спречавање flashover-а су навала усмерена на жариште пожара и одвођење дима и топлоте из објекта, а тек онда вентилирање објекта.
Уочљиви знаци упозорења пре настанка flashover-а су турбуленција, густи и интензиван дим, нагло ширење пламених „језика“ изван затвореног простора кроз отворе и евентуално пуцање прозорских стакала услед пораста температуре.

Слика 5: Стање пожара које претходи
настанку flashover-а

Слика 6: Настанак flashover-а

Такође и накнадни доток свежег ваздуха у простор захваћен пожаром може резултирати flashover-ом (отварање врата, прозора, пуцање прозорског стакла). Тај процес може се испољити веома брзо, али може настати и након дужег
временског периода. Због ове појаве принудна вентилација великих, непристу65
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пачних простора захваћених пожаром, где ватрогасно-спасилачке екипе не могу
брзо реаговати, није пожељна.
“Backdraft”
Backdraft настаје у ситуацији када слабо вентилирани пожар прими изненадну већу количину ваздуха, при чему се пожарни гасови пале, понекад праћено експлозијом. Backdraft је инициран уведеним кисеоником, кроз доток свежег ваздуха у „херметички“ затворени пожарни простор и разликује се од flashover-а по брзини раста ослобођене енергије.
Најчешће се дешава приликом наглог уласка у затворени пожарни простор. Backdraft може настати и при континуираном горењу када се накупљају велике количине горивих гасова, међутим више као изненадни и краткотрајни бљесак пламена.
Предзнаци Backdraft-а су појава жућкасто-сивог дима, нагло усисавање
свежег ваздуха приликом отварања врата или прозора и претходно затворен простор са пуно дима.
Правила понашања приликом уласка у пожарни простор:
- прозори и врата морају се отварати из заклона, уз заштиту приправног млаза распршене воде. Aко се при отварању врата осети усисавање ваздуха у просторију, врата се морају поновно затворити или усмерити распршени млаз на дим и њиме спречити Backdraft.
- ако се оправдано сумња на Backdraft, тада га можемо усмерити у жељеном смеру, тако што се пре уласка у просторију, отвори прозор, a
aко дође до Backdraft-а, тада се он усмерава кроз настали отвор и не
угрожава навалну групу.
Експлозија дима
Експлозија дима је варница или пламен унешен у претходно концентрисану мешавину дима са ваздухом изнад његове температуре паљења. Извор
паљења пожарних гасова може бити пламен пожара, ужарени угарак, али и не
мора бити нужно повезан са пожаром. Додатне количине кисеоника нису преко
потребне уколико се концентрација запаљивих пожарних гасова налази између
доње и горње границе експлозивности.
Експлозија пожарних гасова и backdraft су два посве различита догађаја.
У оба случаја гориво је дим. Разлику између ове две појаве налазимо у основним
условима за настанак процеса горења. Backdraft тражи високу концентрацију дима, ниску концентрацију ваздуха и темпратуру која надмашује температуру паљења насталих запаљивих продуката у пожару. С друге стране експлозија дима
тражи мешавину дима (као горива) и ваздуха у границама експлозивности и температуру која је изнад њихове температуре паљења. Њихово ће паљење настати
када температура достигне потребну вредност. У многим случајевима, експлозија
дима је налик експлозији пропан-бутана у затвореном простору. Aко је извор паљења присутан експлозивна смеса дима, као горива и ваздуха ће се запалити пра66
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ћена експлозијом. Дим настао као продукт слабо вентилираног пожара може истицати кроз разне отворе у објекту и накупљати се у шупљинама и другим просторијама. Присутност дима, макар био хладан и довољно удаљен од простора
захваћеног пожаром, такође представља опасност од настанка експлозије пожарних гасова.
Предзнаци експлозије дима могу бити заробљени гасови у вишим зонама,
повећање густине дима, као и констатација да довод свежег ваздуха превазилази
количину излажење дима кроз отворе.
Тактика за спречавање експлозије дима се заснива на:
- правилној и правовременој вентилацији простора,
- уклањању евентуалних извора паљења смеша дима и ваздуха,
- примени свих мера безбедности као код других екстремних појава у
пожару.
Ова појава је ретка на интервенцијама гашења пожара у затвореним просторима, али увек представља значајну опасност по ватрогасце-спасиоце.
Многи ватрогасци-спасиоци могу дефинисати ове изразе, али не препознају кључне показатеље стања и не знају адекватан одговор на новонасталу пожарну ситуацију.
Ватрогасци-спасиоци морају бити способни и морају знати препознати
могућност настанка неког од ових екстремних облика понашања пожара и применити тактичке наступе како би утицали на понашање пожара и заштитили себе
и друге.
8. РУШЕЊЕ КОНСТРУКЦИЈА
Повећањем топлоте у зони пожара и деловања ватрогасно-спасилачких
екипа, долази до слабљења грађевинских конструкција и могућности њиховог рушења. Најугроженије грађевинске конструкције у пожарној зони су кровови,
међуспратне конструкције, димњаци и зидови. Постоје случајеви када је за време
акције гашења пожара дошло до рушења и комплетних објеката. Ризик за рушење
је већи, када је пожар настао на трошним и објектима у изградњи. Вероватноћа за
обрушавањем конструкција се повећава временом трајања интервенцније.
Поготово после екстремних појава у пожару као што су flashover, backdraft и експлозија дима, често долази до рушења грађевинских конструкција. С
тога се приликом акције гашења и спасавања мора стално пратити ситуацију у
пожару и стабилност грађевинских елемената.
Међутим, ватрогасно-спасилачке екипе, понекад нису у стању да прате и
примете оштећења на грађевинским конструкцијама, јер обављају задатке у
условима смањене видљивости и не могу увек пратити стање објекта спољњим
извиђањем. Из тих разлога руководилац акције мора пратити акцију гашења објекта и са спољне стране и препознати промене дима које указује на евентуални
колапс.
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На тај начин би могао правовремено реаговати применом одговарајућег
тактичког наступа., или ако је догађај већ узео маха, организовати на време повлачење ватрогасно-спасилачких екипа и технике на безбедно место, где не би
били угрожени од евентуалног рушења конструкција.

Слика 7: Развој дима непосредно пре
Слика 8: Рушење дела крова приликом уласка
рушења крова на пожару ЈДП-а 2002. год. у простор мотела у Фениксу, СAД 2006. год.

9. ЗАКЉУЧАК
Стално посматрање пожарног простора, могу нам дати веома важне податке који су битни за избор адекватног тактичког наступа. Познавање и разумевање читања дима у пожару, спојено са личним искуством, основа је за доношење правовремених одлука у циљу ефикасније и безбедније акције гашења пожара
и спасавања угрожених.
Кључ читања дима је у томе да се дефинише и предвиди шта ће се следеће
догодити. Мора се предвидети шта се дешава у просторији која гори, које су особине дима, које нас промене очекују и имати вештину доношења праве одлуке.
На крају, треба имати увек на уму да приликом гашења пожара и спасавању угрожених ништа није апсолутно! Сви пожари у затвореном простору могу
бити слични, али ни један није исти.
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О БОЧНОМ ИЗВИЈАЊУ УСКЕ ДУГАЧКЕ КОНЗОЛЕ
ТОКОМ ПОЖАРА
Бранко М. Милисављевић1
vtsns@metrohive.net

РЕЗИМЕ
Конзоле као делови конструкција веома су важне у машинској, грађевинској и
авионској техници. Проучавање еластичног понашања при бочном извијању уских призматичних конзола започео је аустралијски инжењер и проналазач Антони Џорџ Мелдон
Мичел у септембру 1899. године. Следећи је био немачки физичар Лудвиг Прантл, који је
овај проблем посматрао у својој докторској дисертацији предатој у новембру 1899. год.
После су се овим питањем бавили многи истраживачи, што може да се види, на пример, у
[3] – [21]. Бројне историјске чињенице, везане за овај проблем, могу да се пронађу у [9],
[10] и [15].
У овом раду посматра се утицај пожара на бочно извијање конзоле.
Кључне речи: бочно извијање, еластична стабилност, пожар

ON THE LATERAL BUCKLING OF THE DEEP PRISMATICAL
CANTILEVER BEAM DURING FIRE
ABSTRACT
Prismatical cantilever beam members of structures have important applications in
mechanical, civil and aeronautical engineering. The study of the elastic lateral-torsional buckling behaviour of prismatic beams was initiated by Аustralian engineer and inventor Anthony
George Maldon Michell (September 1899) [1] and Гerman physistic Ludwig Prandtl (November 1899) [2]. Since then this problem has been studied by many researches [3] – [21]. Many of
historical facts are cited in [9], [10] and [15].
In this paper, the influence of a fire on lateral buckling of steel cantilever beam is
developed.
Key words: lateral uckling, elastic stability, fajer-fire

1

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Србијa
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1. УВОД
Понашање делова металних конструкција које су оптерећене различитим
оптерећењима у критичним случајевима проучава теорија еластичне стабилности. При овом се уводе различите претпоставке о геометрији и материјалу тих делова. Попречни пресеци штапова, на пример, могу да буду призматични или танкозиди.
Конзола која се посматра има уски правоугаони попречни пресек, призматични облик, дужину l и оптерећена је на слободном крају двема силама.: хоризонталном аксијалном силом H и вертикалном силом P, која делује у средишту
слободног пресека (види cл. 1). Сматра се да је конзола лака. Овако уведено оптерећење је уопштење Мичел – Прантловог и Ојлеровог проблема., јер аксијална
сила H представља силу извијања конзоле, а вертикална сила P је сила бочног
извијања.
Одређивање критичног стања, када конзола губи стабилност и из раванског
положаја у вертикалној равни прелази у бочно извијени положај врши се писањем
карактеристичне једначине проблема и коришћењем граничних услова (на слободном крају и у укљештењу).
То овде није циљ, јер се посматра утицај загревање конзоле на њену стабилност у вертикалној равни.
Методологија писања карактеристичне једначине за овакве проблеме већ је
развијена, на пример у [12] и [13].
Наиме, ако су Јангов медул еластичности материјала (челика) E, модул
клизања G и момент инерције попречног пресека конзоле за осу 2 је I2, а момент
торзије тог пресека је It, тада могу да се уведу два бездимензијска параметра
оптерећења:
P 2l 4
Hl 2
λt =
, λ2 =
.
(1)
EI 2GI t
EI 2
Параметри оптерећења λt и λ2 улазе у карактеристичну једначину критичних оптерећења:
λ
1

−i 1
λ
1
e 2 1 F1  + i 2 , ; i λ1  = 0.
(2)
4

4 λ1 2


Све вредности ове функције су реалне, иако у њој фигурише имагинарна
јединица i = −1 .
Неке од критичних вредности, које даје једначина (2), срачунате су и дате
се у Табели 1. Док, се крива коју описује једначина (2) налази на сл.2.
Осенчена област представља област стабилне равнотеже конзоле., пре
него што конзола буде изложена загревању услед пожара.
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Слика 1: Оптерећена конзола у извијеном облику.

Слика 2: Област стабилности конзоле – осенчена област.
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Табела 1: Критичне вредности параметара оптерећења.
λ1

λ2

0

2.46740

1.63872

2.25

3.46367

2.00

5.22778

1.75

6.93388

1.50

8.58472

1.25

10.18301

1.00

11.73132

0.75

13.23217

0.50

14.68794

0.25

16.10095

0.00

2. ПОСТАВКА ПРОБЛЕМА
Челичне конзоле, греде услед пожара се загревају. Повећањем температуре физичке особине челика слабе. Смањује се чврстоћа материјала, опада вредност границе течења, снижава се положај тачке пропорционалности, тако да долази до опадања вредности Јанговог модула еластичности. Линеарна зависност
између напона и деформација престаје да важи већ при релативно нижим температурама. У прорачунима се користи такозвана условна граница течења материјала (метала). За границу течења као и за Јангов модул еластичности у приручницима су садржане вредности коефицијената умањења у зависности од температуре за различите метале. Осим овога, постоје у приручницима подаци који дају
вредности за Јангов модул еластичности у зависности од температуре.
У овом раду примењене су табеларне вредности за модул еластичности за
цртање криве зависности (сл. 3.). Крива је добијена фитовањем табеларних вредности за одређивање полинома петог степена.
Резултат таквог фитовања је дијаграм који је дат на сл. 3. Температура T
у келвинима [K] дата је на апсциси, а вредности модула еластичности E за
угљенични челик у гигапаскалима [GPa] дате су на ординати.
Када се из формула (1) изразе силе P и H, уз примену везе између модула
клизања и еластичности
E
G=
,
2 (1 + µ )
где је µ – Поасонов коефицијент, добијају се критичне вредности сила које делују
на слободни крај конзоле:
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Pcr =

I2 It
E
λ1 2 ;
2 (1 + µ )
l

Hcr = λ2 I 2

E
.
l2

(3)

Критичне вредности сила P и H се налазе на граничној линији области стабилности (в. сл.2), као и критичне вредности параметара оптерећења λt и λ2 . Према
добијеним вредностима, за одређени случај лако се одређују Pcr и Hcr .
При пожару, услед дејства топлоте развијене на металне делове конструкција, вредности Јанговог модула еластичности постају мање, како се то види
са сл.3. Вредности модула еластичности узимају ниже вредности које се мењају
током релативно кратког времена. Ове ниже вредности означене су са: E(T) = ET .
Ако се, у првом приближењу сматра да остале вредности у изразима (3) остају
непромењене, могу да се пишу изрази за критичне силе које делују на конзолу за
случај пожара, при некој температури T:
I2 It
E
E
λ1 2T ; HcrT = λ2 I 2 2T .
(4)
PcrT =
2 (1 + µ )
l
l
Количник формула у изразима (4) и (3) даје релативни пад вредности критичних
сила које доводе конструкцију у нестабилни (извијени) положај, односно описују
губитак стабилности услед дејства пожара. Добијени су количници:
PcrT
E
= T ;
Pcr
E

H crT
E
= T .
H cr
E

(5)

3. ПРИМЕР
За нормалну радну температуру од 300 [K] модул еластичности износи
200 [GPa], а при температури од 575 [K] ≈ 300 [°C] модул еластичности износи
180 [GPa], док је при температури 800 [K] ≈ 525 [°C] та вредност 128 [GPa].
Према изразима (5) добија се:
H
PcrT
E
180
= crT = T =
= 0.90 — при температури од 575 [K] ≈ 300 [°C].
Pcr
H cr
E
200
H
PcrT
E
128
= crT = T =
= 0.64 — при температури од 800 [K] ≈ 525 [°C].
Pcr
H cr
E
200

Види се да се стабилност нагло губи. При овоме треба имати у виду и
брзо временско губљење физичких својставачелика.
4. ЗАКЉУЧАК
Добијени изрази (6) дају могућност лаког и брзог одређивања слабљења
металних конструкција при пожару услед загревања. Осим тога треба додати још
и временску димензију јер су пожари веома нестационарни – брзо се развијају,
што доводи до, заиста, брзог урушавања металних конструкција.
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E [GPa]
200
190
180
170
160
150
140

400

500

600

700

800

Температура угљеничног челика у келвинима T [K]

Слика 3: Крива зависности вредности модула еластичности од температуре
за угљенични челик у опсегу температура 300 [K] — 800 [K]
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EXPLOSIVE RISKS OF FLAMMABLE MATERIALS
ИN TEXTILE INDUSTRY
Mračková Eva1
mrackova@vsld.tuzvo.sk
ABSTRACT
Standard production and quality of a product represent the symbol of technology
adjustment, as well as the basic attribute of branded products. It is also in textile industry where
the risks of explosion are presents. These risks are evaluated according to the existence of
explosive atmosphere and probability of initiation resources existence. The evaluation also
takes into account working methods, their mutual impact and extent of supposed effects from an
explosion. The explosion risk is complexly evaluated focusing on all features of the job
performance for electrical apparatuses and systems, as shown in Standardization in Europe –
European Standards and Directives.
Key words: safety, explosion, technological operation, dust element, cotton, wool, flax,
jute, hemp, European Standards by CENELEC

ОПAСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ ЗAПAЉИВИХ МAТЕРИЈA
У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ
РЕЗИМЕ
Стандардна производња и квалитет производа представљају симбол добро одабране технологије, као и основни атрибут брендираних производа. Тако је и у текстилној индустрији где има опасности од експлозије. Те опасности се процењују на основу постојања
експлозивне атмосфере и вероватноће паљења сировина. Процена такође узима у обзир методе рада, њихов узајамни утицај и величину ефеката претпостављене експлозије. Опасност од експлозије се свеобухватно процењује фокусирањем на све аспекте рада са електричним апаратима и системима, како је показано у стандардизацији у Европи кроз европске
стандарде и директиве.
Кључне речи: безбедност, експлозија, технолошка операција, прашина, памук,
вуна, лан, јута, конопља, европски стандарди CENELEC
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1. ELABORATED MATERIAL – RAW MATERIAL
Explosions threaten life and health of workers as consequence of not controlled
effects of fire and pressure, presence of poisoned reactive products and oxygen consumption in surroundings air which is necessary to be breathed [1].
Explosions risks of technological procedures at textile industry based on status
of separate fibrous materials. Elaborated materials are of organic origin, combustible.
The risk of explosion is created if there are powder parts, which of at least two dimensions are smaller than 0,5 mm, third one can be even longer.
The size of powder elements depends on way of preparation or processing of
raw material in textile industry [2].
Combustible powders, cottons, flaxes, jute, cannabis, results as waste during
production and belong to explosive powders. On tab 1. there is division based on criterion of bottom limit of explosion LEL and on tab.2 there is mentioned fire – technical
specification of elaborated raw materials.
Tab. 1 Evaluation criterions of LEL (lower explosion limit)
Class

Characteristics

Criteria

1

much explosive dust

2

explosive dust

40 g.m < LEL

≤ 200 g.m

3

small explosive dust

200 g.m-3< LEL

≤ 700 g.m

4

inexplosive

4 g.m-3 < LEL
-3

-3

≤ 40 g.m

-3

-3

-3

700 g.m < LEL

Tab. 2 Fire-technical features of uses materials in textile industry [3]
Base material

cotton

wool

flax

jute

Lower explosion limit (LEL) [g.m-3]

55

55

50

55

Flash temperature [º C]

190

280

225

240

Flaspoint [º C]

407

590

230

280

16,7

23,0

17,5

18,8

Fire-technical features

-1

Calorific value [MJ.kg ]

The most dangerous operations are those at which materials are present in free
status where is created too much soft waste. On this operation is for materials dangerous initiator like e.g. electrical or mechanical spark.
According to SK technical norms STN EN 1127-1 [4] related to explosive
atmospheres are for these ambient specified zones and under them categories with suitable applications of electric motors.
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Cotton is the most treated natural material in textile industry. It is flammable
fibre cloth with content of 94% of weight of cellulose. Cotton has tendency for heat
self inflammation from vegetable oils at 120 ºC [3].
Wool are fibres from sheep wool, the have good heat-isolation and fire technical natures and its specific character is insufficient heat removal, which can create
to self-ingnition at not suitable storage. Fibres consist of albuminous which consist of
twenty different amino acids [5].
According to fire-technical specification jute is a flammable material from
stems of one year old herb, simply flammable from initiator at its elaboration. It has
tendency to self ignition [6].
2. EXPLOSIONS RISK
Cotton and wool are often mixed with soft particles of sand, pebbles, eventually
metal parts and during treating can be simply created an mechanical spark, with consequence of explosion inside conveyor with consecutive burning out of transported raw
material. The wool is sprinkling by oil to be better elaborated. This operation is very
dangerous from point of view of explosion, because of creating soft explosive material.
This part of line is necessary to protect by anti explosion protection.
In weaving factories and finishing lines of textile industries is created big
quantity of powder, which has tendency to seat on booms and technological units and
devices. To avoid suitable explosion conditions, it s necessary to clean regularly this
seated powder-aerosol, otherwise there is a risk to change aerosol to aero-gel, means
initiator at high start up energy with explosion tendency.
During flax proceeding there is a explosion risk at all stages of proceeding,
watering included. During watering at certain conditions can be loosening methanol,
which can be dangerous at next step – in drying chambers.
In the cotton and wool spinning factories the most often fire place are mixture
chambers and on shredders and cleaners. On the cleaners the danger is increased also
because of fact that cotton and wool are concentrated around shafts or bearings, where
can be put on flame by intensive friction with metal parts of machine.
During flax treatment are created shoves and oakum, which after their pollution by oil or grease can be put on flame at certain conditions. Long time heating can
create low temperature ignition. Fire can consequently support explosion.
3. NATIONALS STANDARDIZATION AND APPROVALS
In most industrial countries European Union and those at the threshold of
industrialization, the field of explosion protection for electrical apparatus and systems
is subject to legislation.
As an example of such a practice, there may be the situation in Germany before transformating the European Directives 76/ 117/EEC, concerning explosion protection, and 82/130/EEC, concerning firedamp protection into national legislation and
VDE – Richtlinie 2263 Prevention to fire and explosion from dust [7]. The relevant
standard was VDE 0170/0171/1961-02:
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-

certification for compliance with VDE 0170/0171/1961-01 by certification
body. Firedamp-proof apparatus (sometimes in combination with explosion
protection) have been certified by BVS, Bergbau-Verschuchsstrecke, Dortmund, and explosion proteced apparatus by PTB, Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig and Berlin
- on the basis of such a certificate, an approval was issued by administrative bodies nominated by the different lands in the Federal Republic of Germany [8].
In Slovakia the directive 1999/92 ES - ATEX 137 [9], was transposed by regulation of Slovak government No.393/2006 related to about minimum requirements to
ensure safety and health protection at work in explosive environment [10].
A. MINIMUM REQUIREMENTS TO ENSURE SAFETY
AND HEALTH PROTECTION AT WORK IN EXPLOSIVE
ENVIROMENT.
In textile industry is implemented classification of spaces as spaces with danger of explosion, if this is demand of work space natures, device, used materials or
danger results from work, from relation to explosive atmosphere.
Further the requirements are applied for device in space without danger of explosion, device which provides or helps provide safe activity of device situated in space with danger of explosion.
Safeguard measures are based on providing sufficient information for employees.
According to 393/2006 the employer must inform its employees working in
explosive environment about danger of explosion [10].
B. REQUIREMENTS FOR DEVICES
AND PROTECTIVE SYSTEMS SELECTION
Devices and protective systems for all the spaces in textile industry with explosive environment must be selected based on category, which takes in consideration
explosion risk.
In the classified zones must be used categories of devices in that way to comply
for suit gases, smokes, fogs, sprays or dusts and this:
a, in zone 0 or zone 20, device of category 1
b, in zone 1, or zone 21, devices category 1 or 2
c, in zone 2, or zone 22, devices category 1,2, or 3
Area Classification
According to STN 1127-1 Explosive Atmospheres [4] is classification of hazardous areas into 3 Zones depending on the likelihood of the occurrence of an explosive
gas or vapour atmosphere has been carried out many years as part of the procedure to
select suitable electrical equipment. The methodology considers the type of release of the
flammable material and takes into account the degree and availability of any ventilation
to determine the
Zone. A Slovakia standard already exists as STN EN 60079-10 Electrical
apparatus for gas atmospheres Part 1 Classification of hazardous areas [11].
79

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Table 3 Zone definitions of places containing explosive atmospheres
Zone

Duration and frequency of explosive atmosphere

0 / 20

Present continuously, or long periods or frequently

1 / 21

Likely to occur in normal operation occasionally

2 / 22

Not likely in normal operation, but if so, only for a short period

Layers, deposits and heaps of dust must be considered as any other source which can form an explosive
atmosphere.
Normal operation – situation when installations are used within their design parameters.

Table 4 Classification system for hazardous areas [8]
Type of hazardous area
Flammable gases, vapours or liquids
- where ignitable concentrations of flammable gases, vapours or
liquids can exist all of the time or some of the time during normal
operating conditions
- where ignitable concentrations of flammable gases, vapours or
liquids are not likely to exist under normal operating conditions
Combustible dusts
- where ignitable concentrations of combustible dusts can exist all of
the time or some of the time during normal operating conditions
- where ignitable concentrations of combustible dusts are not likely
to exist under normal operating conditions
Ignitable fibres and flyings
- where easily ignitable fibres or materials producing combustible
flyings are handled, manufactured or used
- where easily ignitable fibres are stored or handled

Class

Division
1

I
2

II

1
2

III

1
2

Fig. 1 Warning Mark for places identification with danger of explosion [10]

4. EUROPEAN STANDARDS BY CENELEC
In the course of the integration of European states and the removal of trade
barriers, national standardization loses importance considerably. This work has been done by CENELEC (Comité Européen do Normalisation Electrotechnique, Brussels/Belgi80
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um). Members of CENELEC are the national committees for standardization of the
member states (dadet 1999-04) Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland,
France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom. Affiliates (dadet 1999-04) Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic,
Slovenia, Turkey. New affiliates (2000-03) Bosnia and Herzegovina and Latvia [8].
In CENELEC are different technical committees cover the field of electrotechnology and electronics, such as rotating machinery, communication, signalling and processing, systems, high voltage switchgear and controlgear, power electronics, europlug
and socket outlets, electrical apparatus for explosive atmospheres insulated bushings,
electrical equipment in medical practice, optical radiation safety and laser equipment,
EMS products and electronic design automation – only a very short survey of CENELEC
activities [8].
5. CONCLUSION
Workshop, working installations, accessible for workers, must be designed,
situated and used that way to avoid or limit danger of explosion. In case of explosion
must be limit its spreading in working ambient or in working installations and must be
take measures to decrease risks results from physical effects of explosion.

Fig. 2 Situation after crash without explosion prevention [12]

The ATEX 137 Directive 99/92/EC [9] and government decree Slovakia republic number 393/2006 [10] statute, places an onus on employers to ensure the provision of safe working conditions and equipment where potentially explosive atmospheres can occur. The minimum requirements specified in the Directive are no more
stringent than current good practice already being used in the process industries. It is
very unusual to construct and build all explosion protected electrical apparatus in such
81
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a manner that can operate permanently in a surrounding hazardous atmosphere with
dusts in air at textile industry.
Acknowledgement
The author wish to thank the financial support of the grant project GD 1/0483/08
and GD 1/3521/06.
6. REFERENCES
1. Polák, P.: Úvod do problematiky protivýbuchovej ochrany, In: Protivýbuchová a protipožiarna ochrana, Zvolen, 11 – 21, 2001
2. Damec, J.: Výbuchy horľavých prachov, Protivýbuchová prevencia, Edice
SPBI 8, Ostrava 1998, s. 37-39.
3. Miko, J, A Kol.: Požiarna ochrana v textilnom priemysle. In: Požiarna prevencia technologických procesov, MV a životného prostredia SSR Bratislava, 1989
4. ***: STN EN 1127-1 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodiká, Bratislava, 2001
5. Marková, I.: Posúdenie požiarneho nebezpečenstva technologických procesov. In: Riešenie krízových situácii v špecifickom prostredí. (Zborník I.
časť). Fakulta špeciálneho inžinierstva TU Žilina, máj 2002, s. 99-105
6. Tureková, I, Balog, K, Kozárová, A.: Sledovanie tepelnej degradácie celulózy termoanalytickými metódami. In Integrovaná bezpečnosť, Staré Hory.
STU, KEBI, 2002. Str.50 - 54. ISBN 80-227-1947-1
7. ***: VDE-Richtlinie 2263 Fachausschuß Benbare Stäube, Verhütung von
Staubbränden und Staubexplosionen, Beuth-Verlag, Berlin 1999
8. Groh, H.: Explosion Protection, Standards for electrical apparatus and systems in zone 1, Elsevier Butterworth-Heinemann Oxford 2004, s. 27 – 85,
ISBN 0 7506 4777 9
9. ***: ATEX 137 - Smernica 1999/92/ES O minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potencionálne ohrozených
výbušnou atmosférou, Európskeho parlamentu a Rady, Brusel, 16. december
1999
10. ***: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z, o minimálnych
požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
11. ***: STN 33 2330 Predpisy pre elektrické zariadenia v miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, Bratislava 1987
12. ***: Available on internet: < http://www.vvuu.cz/>

82

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

ISPITIVANJE GORIVOSTI TKANINE
Zlatko Ivančić1, Ivan Šunić2, Željko Stanić3
zlatko.ivancic@vuka.hr

REZIME
Tekstilni materijali često su najizloženiji toplini i otvorenom plamenu. Tijekom proteklih tridesetak godina istraživana je mogućnost povećanja zaštite od gorenja, što je rezultiralo
vlaknima smanjene gorivosti, te tehnološkim postupcima za smanjenje zapaljivosti i gorivosti
tekstilnih materijala.
Za odreñivanje smanjene gorivosti tekstilnih materijala koristi se više metode, a u
ovom radu korištena je metoda ispitivanja minimalne koncentracije kisika (LOI-a), limitiranog
sadržaja kisika, kod koje koncentracije kisika se ispituje ponašanje ispitivane tkanine. Za naša
ispitivanja koristili smo tkaninu, koja se upotrebljava za šivanje radnih odora .Hrvatske vojske.
Ključna riječ: LOI-indeks,

TESTING OF TEXTILE MATERIAL FLAMMABILITY
ABSTRACT
Textile materials are often exposed to heat and open flame. During the last 30 years the
possibility for the increase of protection from burning has been researched. The result of this
research are fibers with decreased combustibility, technological procedures for the decrease of
inflammability and combustibility of textile materials.
Several methods are being used for determining of decreased inflammability of textile
materials, and in this paper the method of checking the minimum concentracion of oxigen, limited
air content, has been applied where the behaviour of textiles are researched. For our investigation
we used the textile which is being used for sewing Croatian Army working uniforms.
Key word :Limiting Oxygen Index

1

Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, Hrvatska
Opća bolnica u Karlovcu,Karlovac,Hrvatska
3
HEP- Hrvatska elektroprivreda, Zagreb, Hrvatska
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1. UVOD
1.1. Tekstil
Tekstil je općenito naziv za vlakna i sve proizvode načinjene od njih bilo kojom prerañivačkom tehnologijom tj. predenjem, tkanjem, pletenjem, čipkanjem, iglanjem i drugim suvremenim tehnologijama. U novije se vrijeme kao sinonim za tekstil
uvodi i riječ tekstilije. Treba razlikovati dvije skupine tekstilija vezano uz dva široka
područja primjene.
Jedno su tekstilije namjenjene za tzv. konvencionalnu tekstilnu primjenu koja
obuhvaća odjeću, obuću, kućanski tekstil i raznovrsne tekstilne predmete za osobnu
upotrebu odnosno tekstilije kojima se zadovoljavaju čovjekove osobne potrebe.
Drugo je područje nekonvencionalne primjene tekstila koje obuhvaća tekstilne
materijale i proizvode za upotrebu u raznim granama industrije, tehnike, u grañevinarstvu i arhitekturi, poljoprivredi u, ribarstvu, ekologiji, kopnenom i zračnom prometu, svemirskoj tehnici i dr.
Skupni naziv za različite vrste linearnih, plošnih i konfekcijskih proizvoda koji
se upotrebljavaju za takve namjene je tehnički tekstil. U tu se skupinu najčešće svrstava i zaštitna odjeća tj. odjeća koja čovjeku pruža zaštitu od npr. vatre, topline, opasnih zračenja ili mikroorganizama, pa u tom smislu mora ispunjavati neke stroge i
specifične zahtjeve.
Od nekonvencionalnih primjena valja izdvojiti i sve značajniju upotrebu tekstila u medicini pri čemu se ne radi samo o sanitetskom materijalu nego i o specijalnim
namjenama u terapijske i implantacijske svrhe.
U novije doba značajno se povećava udio potrošnje vlakana upravo za te nekonvencionalne tekstilne namjene.
Dakle, u samoj osnovi tekstilne proizvodnje su vlakna.
1.2. Vlakna
Vlakno je oblik tvari kojoj je duljina mnogo veća od poprečnih dimenzija zbog
čega se ubraja u linearne tekstilije.
Vlakna moraju imati i ona odgovarajuća svojstva koja im omogućavaju sposobnost preradbe u složenije tekstilne proizvode. Stoga i ta svojstva na odreñeni način
definiraju tekstilna vlakna. Sposobnost preradbe kao drugi uvjeti za svrstavanje neke
tvari u kategoriju vlakana osigurava se prikladnom duljinom i finoćom, dostatnom čvrstoćom i kemijskom otpornošću, savitljivošću i kohezivnošću. Pritom je značajan i zahtjev na jednolikosti svojstava u odnosu na pojedinačna vlakna unutar sirovine. Navedene zahtjeve ispunjavaju brojna vlakna te se ona prerañuju u raznovrsnim procesima
tekstilne tehnologije, a njihova svojstva usklañuju se predviñenom namjenom proizvoda i odgovarajućim zahtjevima korisnika.
Najstarije sačuvane tkanine načinjene su od grubljeg lana. Po tome se može tvrditi da je lan jedno od najstarijih vlakana koje se koristilo za izradu tkanina, no
pouzdano se može tvrditi da je to i najstarija otkana tkanina. Kineski zapisi o korištenju
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pamučnih tkanina za odjeće datiraju u još stariju povijest od najstarijih sačuvanih
uzoraka tkanina, ali nažalost uzroci tkanina nisu pronañeni.
Životinjske dlake takoñer su se vrlo rano koristile u odjeći, ali svi ti pronañeni
uzorci su mlañi, što se može tumačiti da se vlakna životinjskog porijekla brže raspadaju ili se takve tkanine nisu tako dobro konzervirale kao tkanina iz lana na mumijama.
Stoga postoje i danas dileme koje se vlakno prvo koristilo u izradi tkanina.
2. TEORIJSKI DIO
2.1. Mehanizam gorenja
Vrednovanje zapaljivosti polimera, vlakana i drugih materijala je vrlo složeno.
To je posljedica mnogih promjenjivih veličina koje utječu da li će se neki materijal
zapaliti i nastaviti gorjeti kada bude izložen izvoru topline.
U toku posljednjih petnaestak godina načinjen je veliki korak u ispitivanju.
Proces gorenja organskih materijala može se podijeliti na pet različitih stupnjeva:
zagrijavanje, piroliza, paljenje, sagorijevanje i širenje požara.
Zagrijavanje materijala zavisi od različitih parametara: specifična toplina, toplinska vodljivost, toplina topljenja i toplina isparavanja. Materijali sa velikom specifičnom toplinom, pod istim uvjetima, teže se dovode na zadanu temperaturu nego materijal sa malom specifičnom toplinom. Velika toplinska vodljivost omogućava brže
rasprostiranje topline u materijalu tj. brže zagrijavanje.
Piroliza započinje kada se postigne odreñena temperatura na kojoj se izdvajaju
isparljivi i najčešće zapaljivi plinovi. Povišenjem temperature i ubrzanjem pirolize na
odreñenoj temperaturi nastaje zapaljiva smjesa plinova sa zrakom. Ova temperatura
predstavlja kritičnu temperaturu pirolize i tek kada se ona dostigne javlja se opasnost
od požara. Na ovoj temperaturi je moguće smjesu plinova prinudno zapaliti vanjskim
izvorom topline, najčešće iskrom, a temperatura je poznata kao temperatura paljenja.
Sagorijevanje se izražava preko brzine gorenja. Razlikuje se brzina rasprostiranja plamena, koji predstavlja put koji granična crta – plamen prijeñe u jedinici vremena i brzina gorenja, koja se izražava preko gubitka mase materijala ili preko sagorjele pougljenirane površine u jedinici vremena.
Osim ovih čimbenika, geometrija uzorka i njegov položaj u odnosu na toplinski izvor znatno utječu na brzinu gorenja. Iz tih razloga su ovi parametri standardizirani, pa se razlikuju i vertikalni i horizontalni testovi gorenja, i testovi u kojima je uzorak
pod nekim kutem u odnosu na toplinski izvor.
2.2. Kemijska istraživanja gorenja tekstila i opasnosti
U istraživanju gorenja polimera, a posebno zapaljivosti upotrebljavaju se termalne analitičke tehnike. Takve tehnike se mogu upotrebljavati za istraživanje utjecaja
dodataka za usporavanje plamena, usporavanje raspadanja polimera i termokemiju različitih reakcija, utjecaj raznih atmosfera te opseg ishlapljivanja odreñenih vrsta.
Piroliza predstavlja osnovni stadij procesa gorenja. Iispitivanja pirolize znače
dobivanje vrijednih podataka o gorivosti nekog materijala. Nedavno je masena spektrometrija pirolize primjenjena u direktnoj analizi produkata razvijenih tijekom kontinui85
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rane pirolize strukture uzorka polimera stavljenog u dio izvora iona masenog spektrometra. Ova tehnika izbjegava komplikacije sekundarne reakcije što se zbiva u plinu i
kondenziranoj fazi.
Upotrebljavaju se u istraživanju utjecaja fosforom sadržanih usporivača gorenja
na pirolizu celuloze. Osim ove tehnike slične su korištene na odreñivanju energije aktivacije za razvoj goriva iz polimernih sistema sa ili bez dodataka usporivača gorenja.
2.3
3. Usporivači gorenja
Usporivače gorenja možemo promatrati kao aditive koji mogu djelovati na tri
načina:
1) sprečavanjem kontakta izmeñu površine i plamena
2) utjecajem na tok pirolize
3) utjecajem na mehanizam sagorijevanja.
Prvi utjecaj je fizičkog porijekla, a ostali su kemijske prirode. Najbolje rezultate pokazuju sredstva koja utječu na tok pirolize. Osnovni elementi koji usporavaju
požar su fosfor i halogeni elementi, koji se meñusobno često miješaju. Spojevi fosfora
jako utječu na pirolizu i nastanak pougljeniranog ostatka, dok halogeni elementi utječu
na proces sagorijevanja.
Osim ovih elemenata čije je primarno djelovanje usporavanje gorenja, postoje i
elementi koji pokazuju sinergizam (svojstvo pojačanog meñusobnog djelovanja) na dušik
u kombinaciji sa fosforom i antimonom u kombinaciji sa halogenim elementima.
Općenito, možemo reći da usporivači gorenja djeluju na sam spoj snižavanjem
temperature termičke razgradnje, smanjenje brzine pirolize, a time utječe na efikasnost
djelovanja plinovitih produkata pirolize na lančanu reakciju, koja se odigrava u plamenu.
2.4. Zapaljivost tekstilija i otpornost na gorenje
Otpornost na gorenje i zapaljivost su svojstva koja pobuñuju osobiti interes u
posljednje vrijeme. U pogledu metodike ispitivanja takoñer je u posljednjem desetljeću
prisutan intenzivan razvoj.
2.4.1. Metoda gorenja pod kutom od 45°
Primjenu ove metode propisuje standard ASTM D 1230-85, za mjerenje svojstava i ocjenu ponašanja materijala u odnosu na vrućinu i plamen u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. U standardu se naglašava da se ne može direktno koristiti i za
iskazivanje rizika od opasnosti od vatre pod nekim standardnim uvjetima.
Meñutim, rezultati dobiveni ispitivanjem ovom metodom ipak daju odreñeni
uvid u ponašanje materijala u slučaju visokih temperatura i gorenja, pa u skladu s tim
omogućuju i donošenje odgovarajućih zaključaka.
Za ispitivanje se prireñuje 5-10 uzoraka dimenzija 50x150 mm ( 5x15 cm).
Prije ispitivanja uzorke treba pažljivo pripremiti. Ukoliko je tekstilija dorañena
protiv gorenja, potrebno ju je oprati i kemijski očistiti. Ako je površina ispitivanog
materijala dlakava, uzorak treba očetkati primjenom specijalnog ureñaja koji je sastavni dio mjernog sistema.
Ispitivanje se provodi plamenom duljine 16 mm. Uzorak se stavi u stezaljke i
postavi u aparat pod kutom od 45° u odnosu na vertikalu, odnosno plamen. Mjeri se
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vrijeme (sat – štoperica) potrebno da se plamen proširi po duljini od 127 mm uzoraka
(u tom trenutku satni mehanizam se automatski zaustavlja i na temelju izmjerenog
vremena donosi se ocjena).
Standardom je propisan način razvrstavanja materijala s obzirom na zapaljivost, a ocjena se donosi prema dobivenim rezultatima ispitivanja:
Klasa 1.
Ovu oznaku klase dobivaju tekstilni materijali glatkih površina ako utvrñeno
vrijeme iznosi 3.5 i više sekundi, a sama tkanina je ostala nepromijenjena. Ako je
tkanina čupava, vrijeme treba biti iznad 7 sekundi.
Tkanine koje dobivaju ovu ocjenu mogu se s gledišta zapaljivosti i gorenja
smatrati podesnim za izradu odjeće.
Klasa 2.
Tekstil iz ove klase ima srednju zapaljivost i ograničenu primjenu. Ovu ocjenu
dobivaju plošni proizvodi i čupave površine kod kojih se plamen proširi do odreñene
oznake u vremenu od 4-7 sekundi, a da se pri tom osnovna tkanina ili zapali ili tali ili
pougljeni.
Klasa 3.
U ovu skupinu spadaju plošni proizvodi koji ne zadovoljavaju zahtjeve za primjenu u odjevne svrhe. Plošni proizvodi glatke površine ovu ocjenu dobivaju ako je
vrijeme širenja plamena ispod 3.5 sekundi, a proizvod čupave površine ako je to vrijeme manje od 4 sekunde. U takvim situacijama tkanina se ili zapali ili tali ili pougljeni.
2.4.2. Metoda ispitivanja na djelomično zategnutom uzorku
u vertikalnom položaju.
Ova ispitivanja provode se prema propisu ASTM D 3659-86. Test je razvijen
s namjerom da se imitira zapaljivost odjeće pri nošenju. Zbog toga je ispitivani uzorak
za vrijeme ispitivanja samo djelomično pokretljiv. Takoñer se naglašava da metoda
nije namijenjena za odreñivanje rizika i opasnosti pri nošenju nego za ispitivanje i
sagledavanje svojstava materijala. Meñutim dobiveni rezultati mogu biti jedan od elemenata za procjenu rizika i opasnosti od zapaljivosti tekstilija u primjeni.

Slika 1. Shematski prikaz metode gorenja
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Ispitivanje se provodi na uzorcima dimenzija 380x125 mm, pri čemu je duljina
dimenzija paralelna duljini tkanine. Prije ispitivanja uzorci se ili suše na temperaturi
105° C u vremenu od 30 min, ili kondicioniraju u prostoru relativne vlažnosti 55 % ili
manje i temperature 18 do 27 °C. Prije testiranja uzorak treba odvagati.
Uzorak se postavlja u vertikalni položaj, a donji uglovi se fiksiraju na način kao
što je prikazano na slici 1, čime se uzorku ograniči pokretljivost u okomitom smjeru.
Visina se podesi tako da donji rub epruvete dodiruje plamenik, kao na slici. Test gorenja
provodi se tako da se zapaljeni plamenik pomiče ispod uzorka u vremenu od 3 sekunde, a
zatim se ukloni. Zapaljivost i sposobnost održavanja gorenja ocjenjuje se na temelju
mjerenja vremena gorenja epruvete. Počinje se mjeriti u trenutku kad plamenik dotakne
uzorak i mjeri se sve dotle dok me sam ne ugasi, ili dok ne dogori do gornje Ivice. Nakon
završenog gorenja, u roku od 60 sekundi, ostatak uzorka treba odvagati. Ono što pri
opreznoj manipulaciji uzorkom otpadne od njega, ne uzima se u obzir.
2.4.3. « THERMO-MAN» metoda
Pomoću ove metode može se mjeriti potencijalna opasnost od oštećenja ljudskog tijela zbog opekotina, pri gorenju odjeće. Thermo- man (Sl.2) je lutka na kojoj je
locirano i označeno 114 termo-osjetljivih točaka koje su povezane sa kompjuterom.
Podaci koji se dobivaju izgaranjem različitih vrsta tkanina ( odjeće), omogućuju saznavanje veličine i dubine oštećenja ljudskog tijela od opekotina do kojih bi došlo pri
gorenju odjeće.

Slika 2. Thermo- man metoda

Osim toga primjenom ovog instrumenta moguće je istraživanje pojedinih fundamentalnih pojava koja se dogañaju pri gorenju tekstilija. Omogućeno je detaljno ispitivanje i sagledavanje prijenosa topline i utjecaja sirovinskog sastava, konstrukcijskih
karakteristika, dizajna, dorade i sl. dobivena saznanja omogućuju daljnji razvoj metoda
ispitivanja zapaljivosti tkanina za odjeću i njihovu stanardizaciju.
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2.5. Faktori koji utječu na gorenje tekstilnog materijala
Faktori koji utječu na gorenje tekstilnih materijala su slijedeći:
- zapaljivost, vrijeme potrebno za zapaljenje, temperatura zapaljenja
- brzina gorenja
- toplina koja se razvija u toku gorenja
- granični indeks kisika (LOI)
- količina i vrsta dima odnosno plina koji se razvija
- termičko – izolirajuća svojstva
- skupljanje na povišenoj temperaturi
- sposobnost tinjanja
- struktura tekstilnog materijala.
2.6. Zapaljivost tekstilnog materijala
Na zapaljivost utječu mnogi čimbenici kao što su:
- temperatura tališta
- temperatura raspada
- temperatura zapaljenja
- specifična toplina.
Temperatura samozapaljenja – to je ona temperatura kod koje dolazi do zapaljenja polimera i vlakana u dodiru s kisikom iz zraka. Te temperature su znatno više u
odnosu na temperaturu zapaljenja, pod kojom se podrazumijevaju one temperature gdje
do zapaljenja polimera i vlakana dolazi uslijed plamena, iskre ili nekog izvora otvorenog
plamena. Tako i zapaljivost ovisi o razlici temperature tališta i temperature zapaljenja.
Brzina gorenja – kod brzine sagorijevanja vlakana značajna je brzina širenja
plamena u jedinici vremena kao i težina materijala koji gori u jedinici vremena. Što se
više topline razvija, to se povećava brzina plamena.
Specifična toplina vlakana – o količini topline koja se razvija u toku sagorijevanja tekstilnog materijala ovisi kako će se plamen dalje razvijati i veličina potencijalne opasnosti za zapaljene okoline.
Granični indeks kisika (LOI) – sklonost vlakana gorenju ovisi i njihovim termičkim karakteristikama, a najčešće se izražava tzv. graničnim indeksom kisika (kratica LOI – Low Oxigen Indeks).
2.6.1. Definicija «LOI»
Indeks kisika je minimalna koncentracija kisika izražena kroz količinski
postotak u mješavini kisika i dušika koja će podržavati plameno izgaranje materijala na
sobnoj temperaturi, a pod uvjetima ove metode.
2.7. Zapaljivost polimernih materijala
Da bi se bolje mogla objasniti otpornost u većem ili manjem stupnju nekih materijala na plamen neophodno je poznavanje fizikalno kemijskih promjene koje nastaju
prilikom gorenja.
Proces gorenja krutih tvari može se uvjetno podijeliti u pet faza:
- zagrijavanje materijala
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- raspad (piroliza)
- paljenje
- sagorijevanje (gorenje)
- širenje plamena.
2.7.1. Zagrijavanje i piroliza
To je prvi stadij u kojem je materijal izložen odreñenoj količini energije i u
kojem dolazi do razvoja termičkih i primarnih kemijskih procesa. Ovi procesi praćeni
su izdvajanjem nesagorivih i primarnih kemijskih procesa. Ovi procesi praćeni su
izdvajanjem nesagorivih i sagorivih plinova, što je praćeno gubitkom mase. Pirolitički
proces polimera može se prikazati na sljedeći način:
R – R → R° + R° → RH + R′
Termička razgradnja aromatskih polimera uglavnom je praćena izdvajanjem
nesagorivih plinova. Ako nastaju sagorivi plinovi u procesu pirolize onda se povećanjem temperature dostiže kritična temperatura u kojoj se javlja opasnost od požara.
2.7.2. Paljenje
Smjesa polimera i pirolitičkih produkata (goriva smjesa) može početi sagorijevati,
ako se ostvare početni uvjeti za paljenje bilo spontano (samopaljenje) ili prinudno paljenje.
Toplotna teorija paljenje objašnjava da u uvjetima zagrijavanja vanjskih izvora
topline postoji uvijek temperatura gorive smjese na kojoj nastala toplina prelazi ili je
jednaka toplinskim gubicima. Višak topline izaziva povećanje temperature, čime se reakcija pirolize još više ubrzava. Temperatura gorive smjese kontinuirano se povećava
dok se ne ostvari velika brzina izdvajanja topline. U tom slučaju kaže se da je došlo do
paljenja. To znači da je porast temperature tako nagao da do tada spora i neuočljiva
reakcija postaje vidljiva i mjerljiva.
Lančana teorija paljenja smatra ako se reakcija sagorijevanja odvija kao lančana reakcija, do paljenja može doći i u izotermnim uvjetima samo kada brzina nastajanja
aktivnih čestica nadilazi brzinu njihovog nestajanja. Tada se reakcija ubrzava progresivno i vodi ka paljenju.
Paljenje se može definirati nizom karakteristika:
- koncentracijskim granicama u kojima može doći do paljenja bilo spontano
ili prinudno
- najnižom temperaturom na kojom dolazi do paljenja
- vremenom do pojave paljenja.
Da bi došlo do samopaljenja smjese moraju biti zadovoljeni neki uvjeti kemijske reakcije.
Na slici 1 prikazana je izotermna (1) i adijabatska reakcija (2) preko promjene
brzine kemijske reakcije s vremenom.
Pošto se kod izotermne reakcije stalno smanjuje brzina reakcije vrijednost
dW/dt je uvijek manja od nule što znači da ova reakcija ne može dovesti do paljenja.
Adijabatska reakcija se od početka ubrzava kao posljedica porasta temperature.
Na toku krivulje (2) vidljivo je da se reakcija usporava zbog smanjenja sadržaja
90

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

početnih reaktanata i teži k nuli. Granica definirana sa dW/dt = 0 je granica izmeñu
reakcije koja vodi ka paljenju i reakcije koja ne vodi ka paljenju.
Osnovni uvjet paljenja definiran je izrazom dW/dt > 0.
U realnim uvjetima reakcija nije adijabatska, goriva smjesa nije homogena,
paljenje i sagorijevanje se odvijaju u ograničenom prostoru, dio topline se gubi u
okolinu, što izaziva nehomogeno temperaturno polje unutar smjese.
Prinudno paljenje izvodi se jednim od slijedećih izvora:
- plamenom (otvoreni plamenik, šibica, upaljač itd.)
- iskrom (električna, kratak spoj, munja, iskra pri obradi metala)
- zagrijanom čvrstom tvari (usijani metal usijani pepeo, itd.).

Slika 3. Ovisnost brzine reakcije izotrmne i
adijabatske pirolize o vremenu trajanja reakcije.

2.7.3. Paljenje plamenom
Mogućnost paljenja u ovom slučaju zavisi od:
- karakteristika gorive smjese
- vremena kontakta izmeñu plamena i gorive smjese
- intenziteta miješanja itd.
Ukoliko je inicijalni plamen tanji od kritične vrijednosti temperatura se snižava
uvjetujući gašenje inicijalnog plamena. Ukoliko je inicijalni plamen tanji od kritične
vrijednosti temperatura se snižava uvjetujući gašenje inicijalnog plamena. Ukoliko je
inicijalni plamen deblji od kritične vrijednosti uslijed izdvajanja sve veće količine
topline, temperatura raste i dovodi do paljenja gorive smjese uz stvaranje zone gorenja
koji se dalje širi u promatranoj gorivoj smjesi. Kritična debljina inicijalnog plamena je
dva puta veća od zone sagorijevanja gorive smjese.
2.7.4. Sagorijevanje
Da bi se kruti polimer doveo do stanja gorenja mora mu se izvana dovesti
toplinska energija. Ona se troši na više pojedinačnih procesa koji se odvijaju sve do
pojave sagorijevanja. Kada su u pitanju termoplastični polimeri oni se najprije moraju
zagrijati do temperature topljenja. Rastopljeni materijal troši energiju na zagrijavanje
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do temperature pirolize. Piroliza je u većini slučajeva endotermna tako da se uvijek
mora dovoditi nova količina topline za njeno održavanje.
Nastali produkti pirolize su uglavnom tekući i da bi mogli sagorijevati moraju
se prevesti u plinovito stanje, za što je potrebna nova količina topline.
Sagorijevanje plinova nastalih pri pirolizi je lančana reakcija i vrlo složen
proces. Osnovni preduvjet za razvoj procesa sagorijevanja je dovoljan dotok toplinske
energije i prisutnost dovoljne količine kisika.
Koncentracija kisika u smjesi sa dušikom koja je potrebna da se održi sagorijevanje naziva se granični indeks kisika (Limiting Oxygen Index - LOI).

Sagorijevanje se izražava preko brzine gorenja.
Brzina rasprostiranja plamena predstavlja put koji linija plamena prijeñe u
jedinici vremena. Brzina gorenja predstavlja gubitak mase ili povećanje sagorjele i
pougljenjene površine.
U tablici 3. prikazane su temperature zapaljenja i LOI za neke polimerne tvari
od kojih se izrañuju podne obloge.
Polimer

Temperatura zapaljivosti, °C

LOI

Polimetilmetakrilat

250

18,2

Pamuk

350

18,4

Polipropilen

550

18,6

Viskoza

420

18,9

Poliester

480

20-21

Nylon 6

450

20-21,5

Nylon 6,6

530

20-21,5

Poliamid 6,12

600

25

-

25

560

95

Vuna
Politetrafluoretilen

3. EKSPERIMENTALNI DIO
3.1. «LOI - tester» instrument za odreñivanje graničnog
indeksa kisika s nastavkom za mjerenje gustoće dima
Komora za odreñivanje graničnog indeksa kisika je precizan instrument za
odreñivanje relativne zapaljivosti različitih materijala mjereći minimalnu koncentraciju
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kisika koja je potrebna za održavanje gorenja materijala. Kao i kod ostalih preciznih
mjernih ureñaja, preciznost njegovih performansi ovisi o pravilnoj uporabi i
održavanju.
Instrument «LOI Tester» bi prilikom testiranja materijala trebao biti smješten u
odzračnoj komori ili u blizini sobnog odzračnog sustava, ovisno o odgovarajućem tipu
ventilacije prostora. Zadovoljenje svih potrebnih uvjeta sigurnosti, zdravlja i propisa o
zaštiti okoliša je obaveza svakog korisnika.
Minimalna koncentracija kisika u mješavini kisika i dušika koja omogućuje zapaljenje se mjeri unutar ravnotežnih uvjeta koji vladaju kod gorenja svijeće. Izjednačenost se postiže pomoću odnosa izmeñu topline nastale zapaljenjem uzoraka i topline
izgubljene u okruženje, koja se odreñuje pomoću jednog ili drugog kriterija: vrijeme
gorenja ili dužina izgorjelog uzorka. Odreñivanje ravnoteže točaka se izvodi s obje
strane kritične koncentracije kisika kako bi se što točnije utvrdio indeks kisika.
Treba odrediti potrebnu veličinu uzorka pomoću Tablice 1 i odrezati 5 do 10
uzoraka materijala, koji će se ispitivati. Krajevi uzoraka bi trebali biti glatki, bez neravnina nastalih pri rezanju.
Tablica 1 – Veličina uzorka [mm]
Forma

Širina
[mm]

Debljina
[mm]

Duljina
[mm]

A

Samostojeći uzorak

6,5 ± 0,5

3,0 ± 0,5

70−150

B

Samostojeći uzorak od savitljive
plastične mase

6,5 ± 0,5

2,0 ± 0, 25

70 − 150

C

Porozna plastika

12,5 ± 0,5

12,5 ± 0,5

125 − 150

D

Film, tanki list ili tekstil

52 ±0,5

zaprimljena

140 ± 5

Dok su ventili rotametra zatvoreni, treba otvoriti ventile na spremnicima plina
(boce). Treba otvoriti ventile rotora i prilagoditi ih tako da imaju jednaki ulazni tlak
manji od 6,89 bara. Treba podesiti ulazni tlak pomoću regulacionih ventila na spremnicima plina tako da omogućuje rad rotometra do najvišeg nivoa. Zatvorite ventile oba rotametra. Ventili rotametra su precizno napravljeni i mogu se oštetiti ako se prejako stežu.
Treba maknuti stakleni štitnik i učvrstiti uzorak na držač uzorka. Treba vratiti
stakleni štitnik. Uzorak bi trebao biti u vertikalnom položaju na način da mu je gornji
kraj najmanje 100 mm ispod gornjeg ruba staklenog štitnika.
Treba odabrati željenu koncentraciju kisika, ako je poznata. Ako je željena inicijalna koncentracija nepoznata za materijal koji se ispituje, možemo je odabrati na
slijedeći način:
- Zapalite uzorak na zraku i proučite način na koji gori.
- Ako uzorak izgori brzo odaberite koncentraciju kisika ispod 22 %.
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-

-

Ako gori s poteškoćama, ili ako nakratko gori pa prestane, odaberite koncentraciju kisika izmeñu 22 % i 27 %.
Ako uzorak ne gori na zraku, inicijalna koncentracija bi trebala biti 28 %
ili više.
Treba podesiti ventile protoka tako da protok inicijalne koncentracije kisika kroz sustav bude kod vrijednosti od 4 cm/s. Treba pričekati da plin
protječe barem 30 sekundi kako bi ispunio sustav.
Treba isključiti ventilacijsku komoru i zapaliti cijeli uzorak. Kada je uzorak zapaljen, odmaknite plamen i započnite sa mjerenjem gorenja.
Odredite vrijeme gorenja prema kriterijima danim u tablici 2. Ne mijenjajte koncentraciju kisika nakon što je uzorak zapaljen.
Tablica 2. – Kriterij Gorenja
Vrste uzorka

Kriterij gorenja

AiB

Najmanje 3 min ili 50 mm

C

Najmanje 3 min ili 75 mm

D

Manje od 100 mm

3.2. Metode ispitivanja gorivosti
Na osnovu graničnog indeksa kisika, LOI, moguće su tri kategorije tekstilnih
materijala:
1. LOI ≤ 20
lako goriv tekstil
2. 20 < LOI ≤ 27
teško goriv tekstil
3. LOI > 27
samogaseći tekstil.

Metoda navedena u normi opisuje postupak za mjerenje minimalne koncentracije kisika u smjesi kisika i dušika koja još podržava gorenje.
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Primjenjuje se za gorenje različitih oblika plastičnih materijala, uključujući filmove i tekstil.Ova metoda se može koristiti za mjerenje i opis karakteristika materijala
pri gorenju unutar kontroliranih uvjeta i ne može se koristiti za opisivanje opasnosti od
zapaljenja u uvjetima požara. Slika 5.a Prikazuje instrument za odreñivanje graničnog
indeksa kisika (LOI)1 s nastavkom za mjerenje gustoće dima. Slika 5.b Prikazuje
instrument u fazi samog eksperimenta odreñivanja (LOI-a)1.

1

(LOI)*=Limiting Oxygen Index.

95

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Slika 4. Shematski prikaz instrumenta za odreñivanje indeksa kisika (LOI)

Slika 5.a

Slika 5.b

Tablica 3. Prikazuje rezultate ispitivanja uzoraka tekstilija
prema ISO standardu 4589: 1996 i ASTM D 2863
Forma uzorka
A
A
A
A
D
D
D
D
96

Kriterij gorenja
D
D
D
D
C
C
C
C

Vrijednost LOI-a
18
19
18
18
22
24
25
24

Kategorije gorenja
I
I
I
I
III
III
III
III
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Legenda:

A-samostojeći,
B-samostojeći uzorak od savitljive plastične mase,
C-porozna plastika,
D- film, tanki list ili tekstil.

Kriterij gorenja:
A i B – najmanje 3 minute ili 50 mm;
C – najmanje 3 minute ili 75 mm;
D – manje od 100 mm.
Vrijednosti LOI-a:
LOI ≤ 20 – lakogoriv tekstil ;
20< LOI ≤ 27 – teško goriv tekstil;
LOI>
>27 - samogaseći tekstil.
Kategorije gorenja;
I, II, III.
4. REZULTATI I RASPRAVA
Iz rezultata prikazanih u tablici broj 3. vidljivo je da su uzorci forme A, a u
kriterijima gorenja D, pokazali su vrijednosti LOI –a;
koji su u granicama od 18 do 19; što po kriterijima odgovara kategoriji LAKO
GORIVI TEKSTIL, to je grupa I gorenja.
Drugi dio forme uzoraka D, obuhvaćeni su u kriteriju gorenja C; što iznosi u
procesu gorenja 3 minute ili u dužini gorenja 75 mm, a po kriteriju odgovara TEŠKO
GORIVI TEKSTIL, kategorije gorenja III.
5. ZAKLJUČAK
Iz dobivenih rezultata (LOI-a), koji su vidljivi u tablici 3.izvodimo slijedeći
zaključak.
Uzorci dostavljene tkanine iz kojih se kroji i oblikuje radna odora Hrvatske
vojske zaključujemo da se dostavljeni nam materijali na analizu slobodno mogu
koristiti za izradu radne odore Hrvatske vojske, dok se isti materijali ne bi smjeli
koristiti za zaštitu vojnika kod borbenog nastupa, tj. kod izrade odora u borbene svrhe.
Materijal za izradu radne odore pokazao je vrijednosti forme uzorka A od 1819; što po kriterijima odgovara grupi I gorenja, a u praktičnom smislu to je materijal
koji lako gori (tkz. lako gorivi materijal), s obzirom da za tu vrstu odjeće u Hrvatskoj
vojsci nisu postavljeni neki specijalni uvjeti što se odnosi na gorivost.
Vrijednosti (LOI-a) u formi uzorka D kretala se u vrijednostima od 24-25; što
po kriterijima odgovara grupi gorenja III, jer se vrijednosti kreću u granicama od 2027, pa je u toj grupi tekstila isti razvrstan kao teško gorivi tekstil, kriterij gorenja C, a
to je materijal koji gori 3 minute u duljini od 75 milimetara (mm).
Usporeñujući rezultate i uvjete za radnu odoru Hrvatske vojske zaključujemo
da se dostavljeni nam materijali na analizu slobodno mogu koristiti za izradu radne
odore Hrvatske vojske, dok se isti materijali ne bi smjeli koristiti za zaštitu vojnika kod
borbenog nastupa, tj. kod izrade odora u borbene svrhe.
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EVOLUTION TRENDS IN FIRE PROTECTION EDUCATION
ABSTRACT
The paper deals with the necessity to train and educate all participants in fire protection. It gives a brief survey of fire protection through history, and emphasizes the importance of
further improvement in this area. Good training and up-to-date equipment, together with
corresponding study programmes in secondary and higher education, as well as a constant
development of the fire science contribute to this goal.
Key words: fire protection, training, education, study programme, fire science

ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
РЕЗИМЕ
Овај рад се бави потребом обучавања и образовања свих учесника у заштити од
пожара. Дат је кратак преглед заштите од пожара кроз историју, и наглашен значај даљег
усавршавања у овој области. Добра обука и савремена опрема, заједно са одговарајућим
студијским програмима у средњем и високом образовању, као и стални развој науке о
пожару доприносе том циљу.
Кључне речи: заштита од пожара, обука, образовање, студијски програм, науке о
пожару

1. INTRODUCTION
Education is important for every fireman – rescuer in any level (interventer or
manager) at present. It is said that fireman needed courage and water in the past but
however he needs much more nowadays. He has to handle difficult machines. Modern
fire brigade car contains more electronics than lunar module that landed on the moon in
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1969. He has to know fire stopping and rescue works that are physically and mentally
demanding. Just after complete physical preparation and whole-life education via various
courses, seminars, conferences and university study, it’s possible to fulfill mentioned
tasks.
2. TRAINING
Sources from Egypt, Assyria, Babylonia and China document that certain forms
of fire protection occurred in any place where begun civilizations with huge people
concentration. Quite a lot of information concerning fire protection organization come
from Old Rome. Three-member authority (,,tresviri noctumi”) that organized voluntary
fire brigade groups in case of fire is mentioned already at 3rd century BC. Rome has
burned down several times during its antic history. Town non-organized grew, houses
and buildings stayed close to each other and fire protection was insufficient. Famous
Rome rich man and statesman Marcus Crassus (1st century BC) commandant of the
army and the member of the triunmvirate (Caesar, Pompeius, Crassus), organized own
fire brigade composed of its slaves. Training is the inseparable part of the fireman
preparation. You may ask: Is really possible to prepare fireman? Condition of every fire
or collision differs. He doesn’t know space and environment where he will “work”.
That’s why the training is focused on the preparation of the managing (commanding)
fireman to be as flexible as it gets. Airport firemen (Pic. 1), firemen in industrial plants
and “universal” firemen train differently. Again it’s important to point out that preparation concerns all fireman activities.

Pic. 1. Training of the airport firemen

Training space is demanding for physical and mental capability of the fireman.
He works in intervention cloth (Pic. 2), with breathing apparatus in the dark or in the
artificial smoke. There are various sounds affecting his mind. He doesn’t know where
will be emitted heat or flame from the burner that is regulated by the training instructor.
He doesn’t know where to go, where is the pass. When he finds the burden he has to continue with it. There is determined the limit according to the age to fulfill the task. The
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track could be modified. Training track is safety because offers possibility to release
trainee and help him immediately. The whole fireman movement is controlled in the central (Pic. 3). Special training and equipment need work in heights and above free depth
(Pic. 4). Preparation doesn’t finish just by individual training but it’s important to train
also coordination of intervening collective. This is useful when intervent more sectors for
example in forest fires aviation equipment, rescue works in high buildings. There are
several pictures from the exercises KR HaZZ in Banská Bystrica at the pictures 5-8.
—

Pic. 2 Fireman in the training simulator and the load device

Pic. 3 Control and recording device
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Pic. 4 Work in heights and above free depths,
simulator Jakub in Banská Bystrica
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Pic.5 Extinguishing of the wild fire

Pic. 6 Evacuation from the high building
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Pic.7 Extinguishing of the gaseous fountains

Pic. 8 Disposal of ecological accident
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3. UNIVERSITY EDUCATION
Fire protection has been developed. Just the training was important in the past.
Training is also important at present but not sufficient. Besides physical preparation and
learning habits is also important expert preparation of fireman in all levels (interventers
and managers).
Theoretical education is important on the field of understanding materials, their
burning, toxic product production etc. Basic principles of the certain systems that fireman has to handle were indicated in previous chapters. When we consider all activities
car accidents, technical interventions, ecological crashes, health aid, its possible to see
that range of these activities is wide and impossible without theoretical and specialized
preparation.
Secondary Fire protection school assigns the theoretical preparation basic and
cyclic. However requirements can’t be fulfilled just by secondary education. College
education is assigned by several colleges:
- Faculty of special engineering university of Zilina
- Police academy in Bratislava
- Technical university in Zvolen.
Ministry of the education in Slovak republic according to the § 102 paragraph 3
charact. e) Law Nr. 131/2002 of Statute book concerning colleges after statement of the
Accreditation committee grants the right to the Technical University in Zvolen to grant:
- the academic title bachelor (,,Bc.” In short) to the graduates of the daily
and external form of the three —year bachelor study program persons and
the property fire protection in study specialization person and property
protection
- the academic title master degree (,,M.S.” In short) to the graduates of the
daily and external form of the two —year engineer study program
technical safety of persons and property in study specialization person and
property protection,
- the academic title master degree (,,M.S.” In short) to the graduates of the
daily and external form of the two —year engineer study program fireman
and emergency services in study specialization person and property protection,
- the academic title doctor (,,PhD.” In short) to the graduates of the daily
and external form of the three—year PhD study program fire protection
and safety in study specialization person and property protection.
All study programs are realized according to the § 30 paragraph 1 character c)
low at the Faculty of wood sciences of Technical university in Zvolen. Mentioned low
was granted by ministry of education in Slovak republic on the basis of the fulfilled
criteria according to the § 83 paragraph 7 low without time limitation, until the programs are realized according to the low. The world trend of the specialized university
education in fire protection knows also PhD study form. There are more common
specialized committees that solve also the fire protection problematic and educate PhD
students in this branch.
—

-
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The most famous university is the VSB Technical University in Ostrava besides
Slovak universities. There exists an individual Faculty of Safety Engineering. There are
more universities focused on education of fire protection in the world. There are mentioned
some of them: (Fire Service College, Lund University, Oklahoma State University, Sience
Univ. Tokyo (Applied Mathematics dept.), Science Univ. Tokyo (Center for Fire Science
& Tech.), South Bank University, Texas A&M University (Process Safety Center), TU
Braunschweig, Univ. Alberta (forest fire research), Univ. California Berkeley, (Firewalk
Project), Univ. Canterbury, Univ. Central Florida (Natl. Center for Forensic Sci.), Univ.
Central Lancashire, Univ. Duisburg, Univ. Edinburgh, Univ. Ghent, Univ. Greenwich,
Univ. Karlsruhe, Univ. Maryland, Univ. New Brunswick, Univ. New South Wales (bush
fire research), Univ. Newcastle, Univ. North Carolina-Charlotte, Univ. Salford, Univ.
Science & Technology of China, Univ. Tokyo (Architecture dept.), Univ. Tokyo
(Chemical System Engineering), Univ. Ulster, Univ. Waterloo, Univ. Wuppertal, Victoria
University of Technology, WPI Worcester Polytechnic institute).
There are realized all three stages of the study at these universities. The most
interesting are the 3rd -stage study programs that are focused on the concrete problem
solving, what contributes to the fire science development.
—

-

4. FIRE SCIENCE
Fire science the term that certainly isn’t new one. The first edition of the Handbook of Fire Protection was published in 1896 (Pict. 9).
-

Pic. 9 Handbook of Fire Protection

The fire science involves science branches of natural science character, economical and humanistic also. The basic scheme is described at the figure 1. Fire science
interferes to the all branches of fire protection. The development of the equipment has
been already mentioned. This includes cars, special airplanes, ships, airport fire-stopping
equipment and special equipment for various industrial branches, but also new fire extinguishing materials. Science plays an important role in repression but in prevention
too. It concerns also for example material modification, equipment for identification or
automatic disposal of the fire. Quite important role play also certification and evaluation
of the materials and products from the point of view of fire protection.
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Pic. 10 Scheme of the science branches entry into the fire protection problematic

5. CONCLUSION
Just one statement for the conclusion any science branch or human activity could deal without another education. It deals mainly in fire protection because it is the problematic that groups more branches of human activity or science. It concerns “something” what isn’t possible to plane and that’s why just education and learning from the
own mistakes means another progress.
—
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РAЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У ПРОФЕСИОНAЛНИМ
ВAТРОГAСНИМ ЈЕДИНИЦAМA
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РЕЗИМЕ
Кад је реч о успешном развоју, ефикасности и ефективности у функционисању
било које професионалне ватрогасне јединице (ПВЈ), добро је још једном да се потсетимо
да то није могуће постићи без људских ресурса који требају да располажу са:
- неопходним знањима, умећем, способношћу и вештинама
- ангажманом, стручним и професионалним односом.
Систематски развитак, по својој суштини је дугорочна стратегија што максимизира људски капитал преко инвестиције у време, новац и идеје за подизање степена знања и професионалне способности ватрогасаца.
Ова потреба састоји се од континуираног оспособљавања да прати развој модерних токова новог времена у циљу процена опасности, ризика, реакција, компатибилности, професионализма, а пре свега личне и колективне безбедности.
Кључне речи: људски ресурси, ватрогасна бригада, обука, вештина, знање.

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN FIRE BRIGADES
ABSTRACT
When discussing successful development, efficiency and effectiveness in the functioning of any professional fire brigade (PFB), it is good to remind ourselves one more time that
it is not possible to achieve that without human resources who must have:
- indispensable knowledge, ability and skill; and
- engaged, qualified and professional relationship.
A systematic development, primarily is a long-term strategy that maximizes human capital through investments in time, money and ideas for raising the level of knowledge and
professional ability of firemen.
This need consists of continuous training to keep up with a modern progress of the
new age with the purpose to estimate the danger, risk, reaction, compatibility, professionalism,
and above all, collective security.
Key words: human resources, fire brigade, training, skill, knowledge
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1. ПОЈАМ И ДЕФИНИСАЊЕ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Сама реч развој по своме значењу указује на прелаз од једног стања у
друго, кретање са једне ка другој тачки у једном динамичном приоду посматрања
самог посла.
Развој људских ресурса у ватрогасним јединицама (ВЈ) сваког дана се намеће као стварна потреба. Сама потреба састоји се од оспособљавања јединица
да прати модерне токове новог времена са циљем да обезбеди високо професионални приступ за извршавање свог задатка. Сваки пут се поставља питање како
обезбедити услове за праћење брзог техничко-технолошког развоја, информатике
и све веће и опасније ризике од пожара и експлозија. Један од битних одговора је
свакако и развој људских ресурса, који као процес у истраживању заузима треће
место у самом оптимизационом процесу људских ресурса:
- прераспоређивање људских ресурса-ватрогасаца у самој јединици;
- руковођење са људским ресурсима, свакодневно са редовним активностима командних старешина ради одржавања и подизања ефективности и ефикасности;
- развој људских ресурса, унапређивања и ситемска улагања за будући
квалитет и вредности ватрогасаца у самој јединици.
Развој људских ресурса дефинише се као процес обезбеђивање учења, развоја и могућности обуке са циљем унапређивања индивидуалних, тимских и
организационих резултата у послу[2]. Развој људских ресурса у поређењу са текућем управљањем у ВЈ, углавно је усмерен стратешки према годишњим Плановима рада ради остваривања својих постављених задатака. Значи, сам развој
ватрогасаца претставља континуирани процес учења са циљем да се омогући
унапређивање и усавршавање перформансе и веће одговорности ватрогасаца.
2. ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Елементи развоја људских ресурса у ВЈ за своје потреба опредељују се за:[3]
- учење
- образовање
- обуку и
- лични развој.
Учење је трајна или бар релативно трајна промена код индивидуе која
под одређеним условима може да се манифестује и која је резултат претходних
активности саме индивидуе.
Образовање је системско институционализовано учење или стечено знање у широј области, што претставља основу за будући развој практичних знања и
умећа.
Обука – професионална обука представља завршни део у самом процесу
развоја човечијих ресурса и сам ватрогасац као појединац води га ка успеху у
свом послу.
109

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Лични развој претставља напредак и остваривање индивидуалних способности и могућности у једном делу је резултат учења и образовања, а у другом
делу лични успех за савлађивање знање и умећа.
Ови елементи развоја људских ресурса указују да је главно континуирано
учење. У новије време већи примат има лични развој (individual development).
Потреба за обуком (training needs) прелази на потребе учења (learning needs).[4]
3. ПЛАНСКО УЧЕЊЕ И УЧЕЊЕ
У ОПРЕДЕЉЕНИМ ОКОЛНОСТИМA
Компатибилну перспективу описује David Magginson и даје карактеристике онима који уче у односу на то до које мере планирају своју намеру ка учењу, до
које мере имплементирају у учењу (планско учење – planned learning) и у којој
мери су способни да уче од искуства (непланско учење- emergent learning). Исти
аутор сматра да, јаче и слабије стране, ове две области утичу на то како појединац
реагује на сопствени развој. Ватрогасце су добре у планираном учењу оно што сама служба тражи, а нешто мање уче од искуства и оно што нису предвиђали.[7].
Крива учењa
Сама идеја за (learning curve) криву учења је неко време била популарна,
а она је настала паралелно са брзим развојом науке и технике. Општи резултати
говоре да на самом почетку нове радне задатке учимо брзо, па крива учења иде
према горе, а затим стагнира после одређеног искуства.
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Дујаграм 1: Крива учења

4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕЊA И ОБУКА
Систематски циклус обуке ватрогасаца (systematic training cycle), иако је
у задње време све мање актуелан и даље је од великог значаја. Овај циклус обуке
развијен је у ватрогасним јединицама са циљем да замени обучавање које је ad
hoc и без евалуација.
Постоји низ приступа на основу којих се праве анализе потребе за учењем и обуком од којих су два традиционална:
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- приступ заснован на самом проблему и
- усклађивање профила појединаца са профилом самог радног места.
Приступ заснован на самом проблему (problem/centered approach) фокусира се на све проблеме или потешкоће ватрогасаца у свом раду и истражује да
ли се они јављају као последица недостатка способности и уколико је то тако,
које су то способности.
Приступ усклађивање профила појединаца са профилом самог радног места је од велике користи када је појединац нов на свом радном месту. Такав приступ исто тако је од користи зато што омогућује промене и приоритете за нове
промене на радном месту.[7].
Идентификација
развојне потребе

Дизајн развојне
активности

Спровођења
развоја

Еваулација
развоја

Слика 1: Систематски модел учења и обуке

5. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОТРЕБЕ УЧЕЊА
За утврђивање потребе учења у самој ватрогасној јединици (ВЈ) неопходно је направити три типа анализе:
- анализа саме ВЈ
- анализа на све могуће типове интервенција и
- анализа појединца- ватрогасца.
Први начин дијагностицирања потребе учења је помоћу анализе ВЈ. Један
значајнији део врши се преко идентификације знања, вештина и способности које
би биле попотребне ватрогасцима у будуће време.У основи, сталном детаљном
анализом података о ватрогасацима могу се открити и слабости саме обуке. При
томе може се тачно одредити која одељења и колико имају интервенција, њихова
ангажованост, отсутност са посла, лоше перформансе и други недостаци.
Други начин, преко анализе извршених задатака, преко утврђивања важности и критичности, фреквенција, тешкоћа и проблема при интервенцијама, вештине знања, које су потребне за успешност интервенције саме ВЈ.
Трећи начин преко анализе појединаца, фокусира се на који начин он интервенише и завршава свој посао. Овај начин даје резултате за све оно што је потребно за подизање степена професионалности, а уједно и утврђивање истинског
знања и вештине са којим расплажу појединци и група.
Све информације при оваквим анализама појединца могу се добити помоћу:
- тестирања
- упитника
- оцена при интервенцијама
- тестовима за испитивање вештина
- резултата тимског рада и др.
Потреба за допунском обуком и учењем јавља се у случају набавке нове
опреме и технике, а која захтева нови тактички приступ и сл. [5].
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6. ИНДИВИДУАЛНО И ОРГАНИЗОВАНО УЧЕЊЕ
Индивидуално учење (individual learning) и лични развој – организовано
учење подразумева нешто више од збира индивидуалних учења. Уколико учење
појединца има утицај или је повезано са осталим, ватрогасци имају могућност да
уче заједно и поступно да мењају начин рада у јединици. На овај начин остварује
се промена у међусобном односу и повећава се однос колективности, а не сама
индивидуалност.
Поред П. Сенге (Senge, 1994), који се сматра оснивачем организованог
учења, као науке која се развија а сачињена је од пет засебних, неузајамно уско
повезаних и условљених дисциплина:
- лично мајсторство – индувидуално знање, вештина и способност
- ментални модели - психички, унутрашњи, скривене идеје код индивидуе или међусобно руковођење њиховим понашањем
- међусобна визија – заједничка слика, мисао о будућности, развоја и
достигнућа
- тимско учење, динамика у групи, тимови и њихова повезаност
- систематско мишљење - преиспитивање и мењање мишљења, поглед
ка себи и према околини као целина од међусобно повезаних делова у
постојаној интеракцији.

Свака од ових дисциплина има своје засебне законитости и својом
применом води према поступном усавршавњу саме дисциплине.[7].
7. ЕДУКАТИВНИ КУРСЕВИ И КУРСЕВИ ЗА ОБУКУ
Курс за обуку (training course) обично је најзначајни елеменат формалном
програму развоја и може се класификовати у неколико основних видова као што су:
- курс који претходи стеченом искуству (pre-experience coursec), то је
редовна школа, академска и стручна квалификација пре запослења
- курс после стеченог искуства (post-experience courses), у току радног
стажа, редовно или ванредно образовање, преквалификација итд
- консултантски курсеви (consultancy courses), популарни и скупни
курсеви, могућност презентација популарних тема
- курс унутар саме организације (in-house courses), који може да води
лице у самој радној организацији обично има лошији садржај, али
може га водити и стручњак са стране-експерт од посебне користи
- курс ван организације (outdoor-type courses), ови курсеви у задње време све чешће заузимају место због повећања самосвести и јачања самоповерења.[4].
8. ЕВАЛУАЦИЈA ОБУКЕ И РАЗВОЈ
Евалуациони процес утиче на квалитет обуке у коме се обрађују подаци
појединачно или групно са циљем утврђивања ефикасности и корисности обуке.
112

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Резултате ове обуке могу бити:
- повећани ниво знања
- повећање и савлађивањи одређене вештине
- смањење грешка
- побољшање квалитета
- промене у понашању, промена ставова и сл.
У вршењеу евалуације постоје два типа:
- први тип евалуације односи се према самом процесу обуке: да ли је
обука добро организовна и само задовољство учесника у обуци (овај
тип обезбеђује потребне информације унапређивања програма обуке)
- други тип евалвације односи се на вредновање програма обуке са циљем утврђивања промене и степена понашања појединца и група и
ефеката након завршетка обуке.[6].
9. ЗАКЉУЧАК
У вези овог рада спровео сам истраживање (август, 2008.) са анкетирањем 250 запослених у професионалним ватрогасним јединицама у Прилепу и
бригади у Скопљу. Просечна старост ватрогасаца је износила 44,84 год, просечан
радни стаж 19,6 год. Њих 25 % нема никакву школу или обуку из области ватрогаства. Само њих 8 % било је на допунској обуци за друге специјалности у
служби. Само 28 % од анкетираних имају жељу за лични развој у каријери, а 16%
њих очекују да то буде службено организовано и наређено. На развој и унапређење службе, односно потребу учења и обуке њих 60 % сматрају да је потребна.
40 % анкетираних сматрају да треба повећати број ватрогасаца, набавити нову
опрему и технику, променити законские прописе и.т.д.
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VFPC-VIRTUAL FIRE-PROTECTION COMMUNITY
Zoran Lovreković1, Igor Ristić2
lovrekovic@vtsns.edu.yu, risticig@famns.edu.rs
ABSTRACT
In the fist part of the paper, the authors presented the problems encountered by our
subjects from the fire-protection (FP) area in their beginnings, development and work. As a solution the authors suggest the use of the Internet as a medium that provides a simple, easy and cheap
overcoming of geographical and time barriers in the flow of (necessary) information. While
building the site that should offer assistance to the FP subjects, it is necessary to define the goals
and to build a strategy to achieve the goals through the website. In this paper the authors suggested
several possible approaches: website with statistic contents, website with dynamic contents, website with dynamic contents and two-way flow of information, and website for knowledge management. VFPC (virtual fire-protection community) would be a legal counsel, a dot-com company,
and basically a community of all stake-holders considering FP. Therefore, VFPC does not have its
own premises or assets. It is situated in a "virtual reality", i.e. it is a Web portal which exists owing to a joint activity of several subjects.
Key words: virtual, fire protection, community

VFPC-ВИРТУЕЛНA ЗAЈЕДНИЦA ЗAШТИТЕ ОД ПОЖAРA
РЕЗИМЕ
У првом делу рада изнети су проблеми са којима се суочавају наши субјекти из
области заштите од пожара у свом настанку, развоју и пословању . Као решење које аутори
предлажу је коришћење интернета као медијума који обезбеђује једноставно, лако и јефтино превазилажење географско просторних и временских баријера у протоку (неопходних)
информација. Код изградње сајта који би требало да пружа помоћ субјектима ЗОП-а,
потребно је прецизно дефинисати циљеве и развити стратегију остварења циљева путем изградње интернет сајта. У овом раду аутори су предложили неколико могућих приступа
приликом изградње сајта: Веб сајт са динамичким садржајем, Веб сајт са статичким садржајем, Веб сајт са динамичким садржајем и двосмерним током информација и
Веб сајт за управљање знањем (Knowledge Management). VFPC-виртуелна заједница заштите од пожара (virtual fire-protection community) би била правно лице, по својој при-
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роди дот-ком фирма, а по суштини заједница свих стаке-холдер-а када је у питању ЗОП.
Дакле, VFPC нема свој простор, зграде, ассетс, већ се налази у "виртуелној реалности", односно то је један Veb портал, који би се одржавао и егзистирао заједничком активношћу
више субјеката.
Kључне речи: виртуална, заштита од пожара, заједница

1. INTRODUCTION
At the European summit held in Lisbon in March 2000.[1], and at the Summit
of Europe held in Barcelona in March 2002. [2], it was concluded that in the modern
society which is based on the knowledge and in where the organizational environment
is changing with hectic pace, information and knowledge are the key factors in
promoting innovations in order to achieve competence and success. In the conclusions
brought in Barcelona it is said that one of the goals of Europe is to achieve "a competitive society based on knowledge", concentrating on the education through systems
of training, quickly adjusting to "the demands of the knowledge society and needs to
improve the quality level of the employees". These goals have to be achieved with the
improvements in "qualification basics, development of computer literacy and lifelong
training". Similar conclusions can be found in the UNICE Benchmarking Report 2000
(see ex. [3]).
As opposed to everything mentioned above, our subjects from the fire-protection area meet with a lot of problems in their beginnings, development and work
where they would need an adequate help: i

•

legislative regulations

-

which fire-protection regulations are valid
which are the other elements of government regulations (facilities, incentives, help)
which are government’s plans and intentions considering fire-protection
what is the state and perspectives of FP in Serbia?
comparison with the legislative regulation of EU, and other countries
links to the appropriate government’s and other sites where useful information for FP can be obtained

-

•

start-Up programs for small companies from FP area

-

market of business ideas
validation of business ideas
creation and evaluation of business plans
credit market
links to other sites where information about creditors and credits can be
obtained

•

assistance to the organizations of FP in actual activities

-

information about the market and products connected to FP
development of new products/services from FP
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-

promotion of new products/services from FP
development/improvement of FP organizations
assistance in connecting FP organizations in order to exchange and unite
ideas, experiences, knowledge and resources
assistance in the development/improvement of logistics
connecting the creators of services/products of FP (suppliers, manufacturers, subcontractors, distributors, financiers,…)

•

training

-

-

the market of specialized courses and training
on-line training and tutorials
forums and discussion groups (FP organizations, experts, students,…) with
actual questions and answers to the questions
experts′ answers to the questions with all necessary information and processes that led to the suggested decision
files on experts and consultants for FP and specific areas of FP
assistance to the students while they are writing their term papers –
providing them with topics, advices, discussions, evaluations, information…
scientific and professional studies concerning FP

•

innovations

-

innovations (supply and demand)
assistance in the realization of patents
innovations of products/services from FP area
innovations of the safety process (tactics, strategy…)
innovations of the technological processes from FP
innovations forum (Brain Storming)
labor
demand for the FP labor
labor supply from FP area
certification of knowledge acquired through work and not through formal
educational systems
head-hunt –finding experts needed for the companies
Human resource Management for organizations dealing with FP, users of
this portal

-

-

•

Market of Knowledge Management tools for FP

2. A SUGGESTION FOR THE POSSIBLE SOLUTION
How to provide above mentioned assistance in an adequate way to those who
need it? It is possible to follow the business logics of our government concerning the
development of small and medium companies – foundation of (business) incubators,
i.e. centers that would support the development and growth of the subjects from FP
area. This demands significant financial investments in the infrastructure of the centre,
116

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

business premises, equipment and staff. Besides this, geographical distance between
the centers and those who would use their assistance makes the efficiency and efficacy
of the work of the centre difficult and raises the question of its appropriateness.
The possible solution is the use of the Internet, as a medium that provides a
simple, easy and cheap overcoming the geographical and time barriers in the flow of
the (necessary) information. While building the site that should offer assistance to the
FP subjects, it is necessary to define the goals and to build a strategy to achieve the
goals through internet site. The following approaches are possible:
- Web site with statistic contents: Information interested to the FP subjects
would be put on this site, and they would be classified in the appropriate
areas that would be occasionally updated with the help of the information
technology staff. The purpose of this site is offering necessary information.
- Web site with dynamic contents: this site would have two component
parts: -front office and back office. From the user’s point of view, who can
see only front office, this site does not differ from the site with statistic
contents. However, those responsible for the contents of this site (necessary information) do not forward the contents to the information technology staff that makes a Web page out of it, but they use graphical user
interface (screen forms) through which they can set wanted contents on the
site without any demand for the informational knowledge. This ensures a
better promptness of information offered on the site, and responsibility
of an individual for the contents (information). A Web site like this relies
on the data base at the background of this site (web data base) in which it
is remembered and from which contents that editors want to put on the site
are shown. Back office ensures editors to put contents into the data base
through screen forms, and Front office ensures them to show the contents
on the pages of the web site accessible to the users [10].
- Web site with dynamic contents and two-way flow of information:
from the technical aspect, this site functions as the previous one, except
that the goal is qualitatively new: it is no longer offering information to
the users, but exchanging information between site editors and users,
and users with each other. Thus, the direction of information is multiple
through this site, and there is a full (two-way) interaction among the users
of this site.
- Web site for knowledge management: In order to define what are the
goals and tasks set for a site like this one, it is necessary to define the notion
of knowledge, and knowledge management. Knowledge is as old as the
human race. But the story about the knowledge management begins in the
late 90s of the 20th century. A great interest and the practical maker of this
whole story was the book written by the authors Nonaka, I., and Tekeuchi,
H., “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, New
York, 1995. [4]. Under the influence of these two authors, as well as Tomas
Dawenport, Karl Erik Svaiby, Edna Levinson, and many others, all in search
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of a way to accelerate technological progress and the progress of human
society in general, knowledge has been identified as the main resource.
There comes a change of the paradigm in most developed countries of the
world – from the era of acquiring competitive advantage based on the
holding information, developed world moves to the era of acquiring
competitive advantage based on the ability of creating new knowledge.
- And the knowledge results in:
- new technologies
- new products
- increased and even determining influence of the buyer on the product
/service
- new organizational processes
- new quality
- new, additional satisfaction of the buyer since this is what secures competitive advantage to an organization.
Many of the above mentioned theoreticians of knowledge management gave
their own definitions of knowledge. So Kioshi Niva from The University of Tokyo
defines knowledge as “a set of facts, convictions and experiences “ [5]. Dawenport and
the marriage couple Prusak have their own definition: “Knowledge is a fluid mixture of
experiences, contextual information and expert ingenuity which ensures a frame for
valuation and incorporation of new experiences and information. It exists and it is
applied in the minds of the knowledge workers. In an organization, it often becomes
built into not only documents and data bases, but also into organizational routines,
processes, practical work and norms” [6]. Knowledge is made of [7]:
- “contextual information” which is called “explicit knowledge” (that is the
knowledge that can be codified and remembered for later use or transfer) and
- “tacit” knowledge which includes intuition, experience, skills, attitudes
and creativity.
Nonaka and Takeuchi [4] define four types of knowledge conversion:
- Socialization (tacit into tacit)
- Internalization (explicit into tacit)
- Externalization (tacit into explicit)
- Combination (explicit into explicit)
Socialization is a process of creating tacit knowledge based on sharing experiences through business training or, for example, through “apprenticeship”. Internalization is a process of converting explicit knowledge into tacit through the use of
documentation, literature, etc. while dealing with actual problems. Externalization is a
process of articulating tacit knowledge into explicit concepts such as written documents or software. Reconfiguration of the existing information through sorting, adding,
combining and categorizing knowledge can lead to a new knowledge, and that is the
process of combining.
Basically, knowledge defined like this is the information that changes something or somebody – or it becomes a basis for an activity, or it makes a person (or an
organization) capable for different or more efficient performance.[8] The goal of
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knowledge management is to keep balance between implicit and explicit knowledge, and
to direct them in order to achieve more innovations or better effectiveness (doing the
right things) and efficiency (doing those things in the right way) [8].
In order to provide sharing of knowledge, and not only information on this
web site, it is necessary that it serves for sharing complete (organizational) processes in
which information are used, and for constant analysis, valuation and use of information
and knowledge in order to create new knowledge that can lead to better effectiveness,
efficiency and innovation. [9]
- Virtual community is actually a Web site for knowledge management
which sets qualitatively new goal: initiatives for knowledge management in
a certain area are no longer partial and separate, but broad in all their dimensions. A site like this provides constant «on-line» sharing of all activities,
processes, information and knowledge between all the participants in the
chain of creating values from the domain to which virtual community
belongs (in this case FP). In this way, knowledge that is otherwise «invisible» since it is divided into segments between different participants while
creating new value in FP area, is now made visible [9]. Members of the
community do not share only data, nor just information (information is a
data put in the context). They also share knowledge (information «sunk» in a
certain context), and business and organizational processes, routines and
practical work, enabling faster creation of new knowledge, automation of
innovation process and they also find new, more efficient products and
services, and more efficient ways to deliver them to the user. This can be
done by working together, and with everybody trying to perceive, define and
solve problems. [7].
VFPC-virtual fire-protection community would be dealing with all the above
mentioned things with the aim defined specifically for virtual communities. VFPC
would be a legal counsel, a dot-com company, and basically a community of all stakeholders considering FP. So, VFPC does not have its own premises or assets. It is situated in a "virtual reality", i.e. it is a Web portal whish exists owing to joint activity of:
- Permanently employed in VFPC
- Part-time employees in VFPC hired when needed
- FP organizations looking for assistance or solutions
- All other interested parties (students, inventors, investors,…)
Web portal would consist of all those seven areas. Each of them would represent a separate portal page, and one permanently employed person as an editor and a
needed number of part-time associate-editors would be responsible for each one of
them. The number of permanent and part-time employees would change according to
the need, the market interest and resources provided for an area.
One part of the contents of each area would be publicly accessible, and one part
would be accessible only to those who have paid regular dues (monthly, or even annually). There would also be "safe-private" parts of the portal which would be accessible
only to representatives of FP organizations who would ask for assistance and to the
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consultants who would provide them assistance. Therefore, the privacy of data and
information would be divided into three safety levels:
- Publicly accessible
- Accessible to community members
- Accessible to personally interested parties – FP organization which has a
problem and consultant(s) who solves them
Management is achieved through "decision board" which consists of seven
permanently employed editors, and one of the founders. CEO, as a permanent employee, manages the board.
VFPC finances would come from several sources:
- regular dues for FP organizations
- regular dues for experts who would be hired for offering services to
organizations dealing with FP
- regular dues for individuals (job offers, job demand, products, students,…)
- percentage gained from business transactions through VFP
- renting advertising space to the manufacturers of the equipment for FP
3. CONCLUSION
What is achieved in this way:
- FP organizations receive needed information, knowledge and other help
which directly influences the development of FP and related sectors in
Serbia
- The parties in the chain of creating new value for the users of FP are
becoming connected, and that regulates a better market of services and
products of FP
- Needs and possibilities of those offering services/products, of consumers,
market, labor, information and knowledge are better articulated
- New knowledge is better, faster and easily created, shared, applied and
valued
- Experts are better educated (future students, labor and experts)
- Management as well as the nation would be more aware of the necessity to
develop potentials in order to create new knowledge from FP area
- All resources are better and used more qualitatively
It is obvious that in a poor society which is still wandering on the road of
transition, faced with a large number of problems, virtual community can be a
significant way of sociological, trade, expert and scientific organization in FP area. It
can be a driving force for innovations and for finding new, more effective and more
efficient products, services and fire-protection processes.
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СAВРЕМЕНЕ МЕДИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ
У ИЗВЕШТAВAЊУ СA ПОЖAРA
КAО КРИЗНИХ СИТУAЦИЈA ВИСОКОГ РИЗИКA
Владимир Баровић1
barovic@neobee.net
РЕЗИМЕ
У раду дефинишемо кризу, ризик и кризне ситуације и у оквиру њих пожаре са
акцентовањем улоге медија у различитим облицима криза. Сматрамо да су новинари
недовољно припремљени за извештавање са пожара и зато смо изнели облике едукације
за рад у тим специфичним околностима. Изложили смо облике ангажовања медија на пожарима као и систем рада деска у ванредним околностима и ситуацији измене програмске шеме. Навели смо примере из праксе и на основу свих изложених елемената изнели
став по питању перспектива за извештавање медија са пожара као кризних ситуација
високог ризика. На крају смо изнели препоруке за активнији приступ локалних медија
који треба да буду основа рада на пожарима.
Кључне речи: медији, пожари, заштита од пожара, медијске перспективе, кризне
ситуације.

CONTEMPORARY MEDIA PROSPECTIVES AND TENDENCIES
IN REPORTING ON FIRES AS CRISIS SITUATIONS OF HIGH RISK
ABSTRACT
In the paper are defined terms like crisis, risk and crisis situations, including fire, with the
accent on the role of media in different kinds of crises. Since journalists seem to be inadequately
prepared to report about fires, the paper gives forms of education concerning work under these
specific circumstances. Forms of media engagement ere presented regarding fires, as well as the
system of newsroom functioning in emergencies and situations when the programme schedule is
to be changed. Additionally, the paper gives examples from practice and, according to all presented elements, offers an attitude on the prospective of media reporting about fires and crisis situations of high risk. Finally, recommendations on a more active approach of the local media are
given that should be the basis for their work in reports on fires.
Key words: media, fire, fire protection, media prospective, crisis situations
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1. УВОД
Изложили смо облике ангажовања медија на пожарима као и систем рада
деска у ванредним околностима и ситуацији измене програмске шеме. Навели
смо примере из праксе и на основу свих изложених елемената изнели став по
питању перспектива за извештавање медија са пожара као кризних ситуација
високог ризика.
У случају добијања информације да се ради о великом, блоковском или
шумском пожару долази до промене редовног рада деска као својеврсног „нервног система“ сваког медија.
2. СТРУКТУРА ДЕСКА
Организациона структура деска компатибилна је редакцијској организацији и може бити уобличена у: једнолинијски систем, вишелинијски систем,
штабску организацију и матрикс организацију (Рус-Мол, Загорац Кершер, 2005:
239). Структура деска се додатно појачава због повећаног обима посла и великог
броја информација које по правилу стижу у редакцију а треба их проверити, допунити, обрадити и пласирати конзументима информација. Задатак деска огледа
се у координацији рада једне или више екипа на терену које шаљу информације у
редакцију као и у добијању додатних података из аутономних извора. Дежурни
уредник одлучује о потреби ангажовања допунских екипа а уз саветовање са
глодуром и менаџментом доноси одлуку о потреби измене програмске шеме у
електронским медијима, да би више простора било посвећено емитовању информативних емисија. Програмска шема се мења када има индиција о већем броју жртви, када гори неки значајан објекат, велика површина шуме или усева, нека
јавна установа, историјска знаменитост или споменик културе и сл.
Уредник деска има задатак да поред места пожара са расположивим медијским екипама обради и остале тачке које су секундарне у првом таласу кризне
ситуације али у другој фази могу бити од јавног интереса. Aкценат је на изјавама
званичника али и сведока и очевидаца пожара уз напомену да се мора водити
рачуна о дужини појединих прилога или текста. У специфичним ситуацијама као
што су пожари улога деска огледа се и у давању конкретних информација или
инструкција новинарима на терену по разним питањима.
Од функционисања тог медијског инструмента (декса) у великој мери зависи да ли ће конзументи информација променити канал или фреквенцију станице, консултовати друге новине или поклонити поврење баш нашем медију. Наглашавамо да је посебан проблем етика извештавања коју морамо посебно третирати а под тим подразумевамо објављивање искључиво иницијала а не имена и
презимена погинулих или унесрећених лица, до објаве званичног саопштења
којим се идентитет недвосмислено поврђује.
3. МЕДИЈСКО АНГАЖОВАЊЕ У ПРИМЕРИМА ИЗ ПРАКСЕ
На примерима пожара у хотелу „Путник“ и кафићу „Лаунџ“ у Новом Саду указаћемо на медијско ангажовање у кризним ситуацијама које су за наше
услове однеле изузетно велики број живота и причиниле значајну материјалну
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штету. Поменуте пожаре третирамо због мале временске дистанце као и велике
медијске пажње и реакције домаће јавности и јавног мњења на посматране примере. Пожар у хотелу „Путник“ избио је 11.12.2007. године око 23 сата а пошто
је објекат позициониран у центру града медији су брзо реаговали и новинарске
екипе су у веома кратком року изашле на терен. На основу разговора са колегама
које су у форми новинарског задатка обрадиле посматрани пример установили
смо да је испоштовано време које смо детерминисали као пожељни интервал
реаговања од аларма до изласка на терен. Такође је обављена (у већини случајева) и радња која се методолошки реализује након аларма а састоји се у кратком
информсању по питању локације, првих података и договора са уредништвом.
Покрајински јавни сервис (РТВ) је у кратком временском интервалу изменио
програмску шему и емитовао немонтирани материјал са пожара уз пратеће вести
са крол траке. Пошто је у питању структурисана и комплексна медијска кућа на
основу података које смо добили закључујемо да је примењена процедура измене
програмске шеме коју смо у тексту навели и ближе експлицирали. У раду РТВ-а
приметили смо ефикасно и брзо пласирање података али је након првог таласа
информација непрекидно емитован исти снимак тј. није било новог аудио-визуелног материјала. Иако је пожар избио у касним вечерњим сатима покрајински
јавни сервис је требао прилагодити рад деска за посебне, ванредне ситуације што
подразумева повећан број уредника, помоћника уредника и дежурних новинара
(као и осталог особља). Реакција деска у складу са основним усмерењем медијске
куће и техничко - кадровским капацитетима требала је бити усмерена на слање
већег броја екипа на терен као и евентуалног ангажовања мобилне технике у
циљу линк укључења (живо укључење у програм). Исте вечери било је могуће
обрадити низ локација, догађаја и процеса који су произишли из пожара: посета
месту несреће од стране представника власти, полиција, ургентни центар, стручњаци на месту пожара и сл. На основу анализе емитованог материјала покрајинског јавног сервиса установили смо да су извештаји били у професионалном и
етичком смислу коректни а у пласирању информација и брзини реаговања нарочито су се истакли млађи извештачи. Наредног дана РТВ је емитовала извештаје
са места трагедије из ватрогасне бригаде, МУП-а, ургентног центра, уз напомену
да је информативни програм ставио акценат на пожар (од градског програма до
информативних емисија).
У складу са својом уређивачком политиком београдска ТВ Фокс је пласирала кратак и динамичан извештај који је садржао доста сензационализма,
снимака из унутрашњости зграде која је предходне ноћи горела (доста снимака
било је направљено у мраку без јасне слике) а информације су биле половичне и
извештај је недоречен. ТВ Б92 је кризну ситуацију обрадила комбинованом методом кроз извештај из Новог Сада (који је задовољио све етичке критеријуме) и
гостовање стручног лица у студију. На основу квантитативне методе установили
смо да су национални емитери посветили неједнаку медијску пажњу посматраном пожару:
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Због временског интервала избијања пожара штампани медији били су у
незавидној позицији због кратког времена до закључења броја али је новосадски
дневни лист „Дневник“ тај проблем решио објављивањем вести (са фотографијом) на насловници као и пласирањем осталих информација на дежурној страни.
Деск тог листа је прибегао слању више комбинованих екипа на терен (које су
чинили млађи новинари), што је резултирало динамичним извештајима који су
експлатисани у наредним бројевима. Велике обједињене текстове потписала је
група новинара (екипа „Дневника“) а поред чланака, извештаја и анкета уочили
смо репортажу а у недељном издању колумне и један коментаторски текст.
У току извештавања са пожара уочили смо да је свим медијима у првим
сатима пожара заједничко било нагађање око броја унесрећених (2 или 3 особе),
што није спецификум наведеног примера већ је чест случај у првом таласу кризних ситуација уопште. У таблоидним дневним листовима уочили смо неетичке
фотографије изношења лешева из кордонизованог подручја али у електронским
медијима није уочен сличан потез иако је било снимака самог пожара.
У локалним размерама незабележена трагедија догодила се 17.02.2008.
године у кафићу „Лаунџ“ у центру Новог Сада када је пожар који се муњевитом
брзином развио, однео осам живота младића и девојака. Штампани медији су
обајивили прве доступне информације уз приметно лутање по питању узрока
пожара : „...према једној од верзија трагичног догађаја неко од гостију је случајно
жаром од цигарете запалио завесу....Међутим постоји и предпоставка да је пожар
изазвала бутан боца“ (Вечерње новости, 18.02.2008.). Сматрамо да је нагађање
новинара у посматраној ситуацији контрапродуктивно јер таквим писањем
медији доприносе ширењу неоснованих гласина (румор) међу конзументима
информација. Истражним органима и суду треба оставити да испита шта је узрок
пожара а каснији развој догађаја и хапшења осумњичених указује на подметање
пожара као на највероватнији узрок трагедије. У обради посматраног пожара
медији (не само таблоиди) су прибегли емпатичком приступу што је у одређеној
мери разумљиво (али не и оправдано) на шта сугеришу наслови: „Туга и неверица на Универзитету“(Дневник), „Звали смо Милоша и Мирјану, били су недоступни...“ (Грађански лист), „Мислили смо да су анђели недодирљиви „ (Газета),
„Нови Сад у сузама“ (Дневник). На основу анализе установили смо да је прва три
дана након пожара у кафићу „Лаунџ“ више од 15% свих информација у штампи
посвећено наведеној кризној ситуацији и поред веома актуелних догађаја везаних
за проглашење независности Косова. Штампани медији су применили широк
спектар новинарских жанрова и у анализи медијског дискурса уочили смо: вести,
извештаје, чланке, колумне, анкете, коментаре и реопртаже.
Електронски медији су показали висок степен ангажовања на извештавању са пожара у кафићу „Лаунџ“ а примедбе које смо навели у предходном примеру могу се применити и на овај случај. Поред класичног извештавања било је и
сложенијих форми а у централним политичким информативним емисијама електронских медија том пожару посвећена је значајна минутажа (од два до пет
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минута). Републички јавни сервис и Б92 емитовали су специјалне емисије посвећене тој кризној ситуацији али је контекст проширен на противпожарну заштиту
и безбедносне изазове пред којима се налази целокупна заједница. У емисијама
су позивани противпожарни стручњаци, службена лица али и експерти за
станоградњу, лекари и низ компетентних саговорника који су обајшњавали на
који начин се може спречити ширење пожара. Медији су допринели подизању
нивоа свести грађана о опасности од пожара а покренута је и права кампања у
циљу превенције (семинари, анкете, трибине и сл.). Маркирали смо одређен број
текстова и телевизијских прилога који су јасно приказали само декларативну
бригу угоститеља који су тек након те трагедије масовно почели са набављањем
противпожарних апарата и средстава за гашење пожара: „Кафеџијска јагма за
противпожарним апаратима“ (Дневник). Уочили смо примере истраживачког новинарства где је приказано непоштовање законских стандарда у области противпожарне опреме (која је покрадена у зградама) као и неисправних апарата (којима је истакао рок трајања) а приказано је и слабо знање грађана и запослених о
основним мерама на сузбијању ватре. Поједини медији су указали на пропуст (на
који стручњаци давно указују) да се пише и говори о пожарима тек након неке
погибије а да се у редовним приликама не сугерише континуирано на размере те
опсаности (недовољна опремљеност ватрогасаца, непопуњеност јединица, застарео возни парк, паркирање испред зграда, и сл.). За разлику од првог примера у
другом случају је уочен виши степен поштовања медијских етичких норми а
након што је на градском нивоу проглашена тродневна жалост од свих локалних
медија само је РТВ „Дуга“ пренебрегла ту одлуку. Наведни емитер редовно је
пуштао народну музику док су све остале станице имале програм прилагођен
жалости а штампа је (не само локални листови) носила црни флор.
4. АНАЛИЗА ИЗВЕШТАВАЊА
Иако смо издвојили најмаркантније елементе можемо констатовати да се
новинари у највећој мери сналазе и импровизују од једног до другог пожара и да
углавном не примењују одређени радни систем. Стога је неопходан додатни напор у циљу едукације и усвајања унификованих професионалних стандарада посебно у сегменту медијске етике. Приметно је да су извештаји млађих колега са
пожара не само динамичнији и садржајнији већ и да је исказан виши степен
професионалног ангажовања (честа је формулација: „Како сам сазнао...“, или „Из
извора блиских ватрогасној јединици...“ и сл.). Наведени подаци сугеришу да је
посматрани позитиван елемент садржан у едукацији (академској, стручној или
редакцијској) и да треба инсистирати на проширењу постојећих знања код старијих колега који не прате посматрану област или нису упућени у проблем противпожарне заштите.
Предвиђања медијских стручњака указују да ће кризне ситуације, посебно након 11. септембра 2001. године све више бити у фокусу интересовања уредника и новинара свих медија који имају за циљ информисање (Стемпел, 2003). У
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посматрању глобалних медија видљиво је да су веома ретко обрађени псеудо
догађаји (прес конференције, саопштења, разни званични скупови и сл.), док се
приоритет даје терористичким актима, отмицама, саобраћајним несрећама, цунамију као и великим пожарима које ће у трци за гледаоцима/слушаоцима /читаоцима обавезно обрадити свака велика радио - телевизијска станица или новинских компанија. Недостатак специјалиста – извештача за кризне ситуације треба
тражити у опасности позива и у недостатаку стручних курсева али је у домаћем
случају немогуће тврдити да новинари немају искуства са кризама.
5. 3АКЉУЧАК
На основу анализа покрајинског јавног сервиса али и других медијских
кућа са националном фреквенцијом можемо констатовати да домаће телевизије
донекле већ прате одређене светске трендове у посматраној области. Установили
смо да републички јавни сервис РТС користи одређене технологије глобалних
комуникационо - информационих система (ЦНН,ББЦ, ЦБС) у извештавању са
пожара а у перспективи је и прелазак на савремени формат што ће додатно
побољшати квалитет снимака.
У перпсективи извештавања са пожара свакако је и настојање медијске
куће да истраје на етичком приступу у време када је све актуелнија таблоидизација са израженим некритичким објављивањем неетичких, готово некрофилских
снимака и фотографија нагорелих тела, мртвих људи, црних врећа (за наведену
констатацију видети: Курир 22.08.2008.)
Препорука за рад медија у будућности свакако је и виши степен сарадње
са ватрогасним друштвима и професионалним ватрогасним јединицама, што је
обострано корисно ако се спроводи на прихватљив начин. У интервјуу који смо
обавили са командирима различитих ватрогасних састава, добили смо информације о разним видовима новинарских пропуста и неетичких поступака а са друге
стране представници медија неретко се жале на недоступност па чак и неприхватљиво одбојан однос ватрогасаца. У циљу обостране користи евидентна је неопходност ближе сарадње јер на терену, новинари су упућени на противпожарне
јединице и службе а мноштво значајних података и информација становништву
могуће је пласирати само преко медија. Та комуникација не сме бити у форми
промоције ватрогасне јединице већ у јавном интересу, непристрасног, брзог, објективног и етички прихватљивог извештавања о пожарима. Стога је неопходно
наћи могућност за бољу комуникацију али ту треба подстицај и од стране ватрогасних јединица које у складу са захтевима времена треба да бдуд отвореније и
транспарентније према медијима. Свака бригада у скорој будућности треба да
има обучено стручно лице за односе са јавношћу што ће олакшати комуникацију
и све валидне информације учинити доступним медијима.
На крају рада наше гледиште да је посматрање односа медија и пожара
(уз све елементе који их прате) у повоју и на самом почетку, само се још јасније
оцртава у огледалу потребе интердисциплинарног приступа у теорији медија.
Пожари су пратили човека кроз читаву прошлост а информатичко друштво све
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више одређује будуће правце људске цивилизације јер просторно временске границе којима је хомо сапиенс већ три милиона година делио свет ускоро ће како
констатује Френсис Бал бити заувек избрисне (Бал, 1997:35). Чувено Мек Луаново глобално село, синтагма која је свим конзументима информација већ увелико
позната није нека далека будућност већ наша реалност коју живимо кроз медије.
Полазећи од историјског прегледа односа раних облика медија и пожара истакли
смо њихову дубоку интеракцију која се реализује кроз цивилизацијску потребу
људског рода да забележи колико опасности носи ватра. Пошто до сада нисмо
нашли радове који су са аспекта медија третирали пожаре као кризне ситуације
на почетку текста смо одредили шире појмове кризе и ризика а обрадили смо и
проблем дефинисања кризних ситуација. Установили смо да наши медијски
радници немају довољно теоријског знања за адекватно извештавање са толико
сложених и опасних криза као што су пожари. Оно што охрабрује јесте чињеница
да у теоријским разматрањима све више јача став да нам је неопходна ужа
специјализација у свим дисциплинама па и у новинарству што је неопходно чак и
условима све веће рационализације у медијима која се огледа у смањењу кадрова
и материјалних издатака.
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ABSTRACT
This paper is dealing with the basics of suppression of fire with inert gases. The suppression effect is examined for the heat removal from the reaction zone and dilution of oxygen. The
study consists from two parts: experimental extinguishing concentration estimation and numerical
simulation. Both are evaluated and physical and chemical actions of the inert gaseous fire supressants are compared.
Key words: inert gaseous agents, suppression efficiency, dilution effect, cooling effect

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ГAШЕЊA
ИНЕРТНИМ ГAСОВИМA
РЕЗИМЕ
Рад се бави основним проблемима сузбијања пожара инертним гасовима. Испитани су ефекти снижавања температуре у зони реаговања и разређивања кисеоника. Рад чине два дела: експериментална процена количине за гашење и нумеричка симулација. Урађена је евалуација оба дела и упоређена су физичко-хемијска дејства инертних гасова за
гашење пожара.
Кључне речи: агенси на бази инертних гасова, ефикасност сузбијања, ефекат разређивања, ефекат хлађења

1. INTRODUCTION
Suppression effects of fire fighting agents are one of the main aims of the
research from the beginings of the fire science. They determine the total efficiency and
also way of fire suppression but also directly affect the way of use of the fire fighting
agents. Some of the agents have one suppression effect dominant but practically always it is combination of more suppression effects (COTE,1998). Because of that, the
objective is to define and more importantly to quantify the contributions to the overall
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extinguishing efficiency. This way it will be possible to assess the extinguishing efficiency more precisely which is directly tied with the amount of fire fighting agent
needed to extinguish specific fuel. This factor is most important by the clean agents
(gaseous fire suppressants), for that specific designing rules apply.
2. GASEOUS FIRE SUPPRESSANTS
AND THEIR EXTINGUISHING EFFECT
Gaseous fire suppressants are divided into two basic groups:
- Inert gaseous fire suppressants
- Chemically active gaseous fire suppressants
With the inert gaseous fire suppressants it is not completely clear, which effect
is dominant to fire extinguishment. For the group of gaseous fire suppressants heat absorption without the state change is typical (nitrogen, argon), but in case of carbon dioxide the state change is also present. In case that only the heat absorption effect would
be count into, thus the dilution effect would be neglected, then the extinguishing concentration of inert gaseous suppressants could be expressed as a function of their specific heat, effective extinguishing temperature and stoichiometry of the combustion reaction of specific fuel (Senecal, 2005):
(1)

where:
cext – heat released [kJ]
n – stoichiometric ratio [-]
Te – effective extinguishing temperature [K]
cp – specific heat of gaseous suppressant [J.mol-1.K-1]
Effective extinguishing temperature Te is that temperature of flame, at which
further flame propagation stops (Senecal, 2005; Pitts, et. al. 2006). It defines the borderline, which it necessary to go under in order to interrupt the combustion reaction. Although most of the authors mention the dilution effect of gaseous fire suppressants their
opinions on importance of this effect differ. Senecal, 2005 states that this effect is not
important and the extinguishing efficiency depends only on the specific heat of gaseous
suppressant (Senecal, 2005). Sheison, 1989 states , that the dilution effect is present, but
minimized by high concentration of nitrogen in air. On the other hand, Pitts et. al, 2006
did modeling evaluation in their work, where the effect of argon addition to air on flame
temperature had been simulated. Two models were compared, where in the first case the
argon with standard specific heat was used and in second case its specific heat was set to
zero. It was found, that at the effective extinguishing temperature Te=1550 K, the
extinguishing concentration for the “zero heat capacity” argon increased to 73%, that was
about 1,7 times the concentration of the regular argon (extinguishing concentration 43%).
For this specific case it is possible to say that extinguishing effect of argon is produced
from 41% dilution effect and 59% cooling effect.
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Figure 1: Specific heat effect
on the extinguishing concentration (PITTS, et al. 2006)
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3. EXPERIMENTAL ASSESSMENT
OF EXTINGUISHING CONCENTRATION
Extinguishing concentration of the inert gasesous agents can be assessed by
multiple methods. The most used and reported is Cup-burner test specified by ISO 14520
and NFPA 2001 standards. The principle of this test is to extinguish a diffusion flame
burning in round cup, which is placed in the center of coaxially flowing air, by adding
extinguishing agent to the flowing air (ISO 14520). The procedure is following. Gaseous
or liquid fuel is delivered to the cup placed in glass chimney. The cup is equipped with a
heating element for heating up the fuel for required temperature. Air is delivered to the
chimney at fixed flow rate. After initiation the fuel / air mixture burns with diffusion
flame. After the preburn period (liquid fuels 60 seconds, gaseous fuels 60) delivery of the
gaseous extinguishing agent is started. The flow rate is being increased until the extinction of the test flame is achieved. Device scheme is shown on figure 2.

Figure 2: Cup burner (ISO 14520)

A group of solvents and one gas were chosen for extinguishing concentration
assessment. Following above mentioned procedure the extinguishing concentration
was assessed for each fuel and two gaseous agents – carbon dioxide and nitrogen.
For each combination of gaseous agent and flammable substance five measurements were conducted, mean value of which represented the minimal extinguishing
concentration (MEC). The experimental values have also been extended by values
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found in literature in order to compare and evaluate a broader group of flammable
substances. Obtained data are listed in table 1.
Table 1.: Measured values of the minimal extinguishing concentration

Extinguishing
agent

Extinguishing concentration
(obj. %)
Methanol n-heptane
Propane
Acetone Benzene Ethanol (SAITO, (Senecal,
Toluene
– butane
1997)
2005)

CO2

19,9

20,6

22,5

29,3

21

21,1

18

N2

32,6

30,5

36,4

43,5

31

32,2

26,6

Difference

12,7

9,9

13,9

14,2

10

11,1

8,6

4. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS EVALUATION
The main objective of experimental measurements evaluation was to find such
parameters that affect extinguishing concentration of particular gaseous agent and are
generally available. Therefore, the stoichiometric amount of oxygen needed for complete combustion of one mole of flammable substance was chosen as primary factor.
For used fuels was this amount derived from following chemical equations:
Acetone:
CH3 – CO – CH3 + 4O2 → 3CO2 + 3H2O
Benzene:
C6H6 + 7,5O2 → 6CO2 + 3H2O
Ethanol:
C2H5-OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
Methanol:
CH3-OH + 1,5O2 → CO2 + 2H2O
n-Heptane:
C5H12 + 8O2 → 5CO2 + 6H2O
Propane:
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
Butane: 50% propane + 50% butane → 5,75O2
C4H10 + 6,5O2 → 4CO2 + 5H2O
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Toluene:
C6H5-CH3 + 9O2 → 7CO2 + 4H2O
Based on these values, graphical dependence of extinguishing concentration on
stiochiometric amount of oxygen needed for complete combustion of one mole of fuel
was created. For carbon dioxide this dependence is shown on figure 3.

Figure 3: Extinguishing concentration – CO2

Figure 4: Extinguishing concentration – N2
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Dependency for nitrogen was created the same way (fig. 4). It is obvious from
both pictures that dependency of extinguishing concentration on needed amount of
oxygen has almost linear trend. Bigger differences are present by the added values
from literature.
5. COMPUTER MODELING OF EXTINGUISHMENT
BY INERT GASEOUS AGENTS
The objective of this part was to model extinguishment of kinetic flames by
addition of carbon dioxide or nitrogen to the fuel-air mixture. Methane was used as fuel
because of fact that its model is detailed and available for free download. PREMIX
routine from software package CHEMKIN IV was used for modeling.
Simple scenarios were modeled where carbon dioxide or nitrogen was gradually added to the fuel-air mixture until the extinguishment was reached. This was indicated by the decrease of the flame speed until the moment when the calculation failed
and this was considered as extinguishment (fig 5.).

Figure 5: Progress of suppression by inert gaseous agents

Subsequently, the same scenarios were defined with only difference, that the
inert gaseous agents specific heats had been “disabled”. The same method was applied
by Pitts. et al. but for different flame and argon. Obtained results are similar to those
published in Pitts work (Pitts et. al., 2006). This way, it was possible to observe how the
specific heat affected the extinguishing concentration and thus affected the extinguishing
action of inert gaseous agents. Obtained results are shown in graphical form at pic. 6. It is
possible to see, that at zero specific heat carbon dioxide and nitrogen act practically
identically, from the graph. Concentration at which the extinguishment occurred was 23
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mol. % for carbon dioxide and 47,4 mol. % for carbon dioxide with zero specific heat.
This was more than double the original extinguishing concentration. Also the flame
speed at which the combustion is interrupted is multiple times higher with the zero
specific heat. Table 2. gives a survey of all the important indexes calculated during the
modeling.

Figure 6: Progress of suppression by inert gaseous agents with zero specific heat
Table 2.: Model of kinetic burning extinguishment
Extinguishing oncentration
mol. %

Flame speed at extinguishment
cm.s-1

CO2

23,1

3,8

CO2x

47,4

18,7

Difference

24,3

14,9

N2

25,9

9,4

N 2x

48,7

18

Difference

22,8

8,6

x – parameter noting zero specific heat

Based on these values, it is obvious that after the specific heat has been set to
zero the inert gaseous agents act almost identical thus their dilution effect has the same
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importance. The question that remains unanswered is, why the extinguishment with the
gaseous agents with zero specific heat occurs at such high flame speeds.
6. CONCLUSION
By evaluation of the experimental part, we come to a conclusion, that chemical
reactions of combustion represent the main factor affecting the value of extinguishing
concentration from the used fuel point of view. The consumption of oxygen is the most
critical. Despite the fact that higher hydrocarbons (higher oxygen consumption) have
higher heat of combustion, smaller amount of inert gaseous agents is needed for extinguishment. In this case, the important role probably plays fact that the combustion
process is more sensitive to the change of flammable system components concentration
and so the heat equilibrium is easier to affect. Therefore, it will be important to aim the
further research on factor such as heat of vaporization and ignition temperature of
flammable substances.
The second part has revealed facts about approximate relative proportioning of
individual partial extinguishing effects in the process of extinguishment. Modeled
combustion reactions of methane showed that at least for case of this specific fuel was
the contribution of the cooling and dilution effect on extinguishment about the same.
This statement is based on fact, that the amount of inert gaseous agents needed for extinguishment was doubled in case when their specific heat had been set to zero. The
differences in extinguishing concentrations for the same fuel is caused by different
specific heats of inert gaseous agents. For the modeling results this difference was not
as significant as for the experimental results. This was caused by different way of introducing the extinguishing gaseous agent to the combustion zone.
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COMPARISON OF EXTINGUISHING EFFICIENCY
OF CHOSEN TYPES OF FOAMING AGENTS
1

Viktor Moravec , Iveta Marková1
markova.vsld@tuzvo.sk
ABSTRACT
The aim of this contribution was to find out the most effective fire fighting foam applied
on the testing model of fire class A which was built-up according to standards STN EN 3-1 (92
0501) and PrEN ISO 14520-1. The foam was generated from four chosen types of foaming agents
by means of the water aerosol extinguishing system HIRO. From the achieved results follows that
the most effective foam was generated from Pyronil F-15 because the fire was extinction for the
shortest time. At approximately the same level there were Pyrocool FEF and Sthamex F-15. The
worst result was achieved with the foam generated from Alfa-A, which had the longest extinction
time.
Key words: efficiency, foaming agents, analysis.

ПОРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ГАШЕЊА
ОДАБРАНИХ ВРСТА ПЕНИЛА
РЕЗИМЕ
Циљ овог рада је проналажење најефикаснијег пенила за гашење пожара на
моделу пожарне класе А који је изведен по стандардима STN EN 3-1 (92 0501) и PrEN
ISO 14520-1. Пена је направљена од четири одабране врсте агенаса помоћу воденог аеросола система за гашење HIRO. На основу постигнутих резултата следи да је најефикасније пенило Pyronil F-15, јер је ватра угашена за најкраће време. На приближно истом
нивоу били су и Pyrocool FEF и Sthamex F-15. Најлошији резултат постигнут је са агенсом Alfa-A где је време гашења најдуже.
Кључне речи: пенило, ефикасност, гашење, анализа

1. INTRODUCTION
Foam like an extinguishing agent is effectively used in fire protection more
than half a century. Foams has improved by their extinguishing effect from his begin

1
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and it is also interested in their environmental properties. Mechanical foam is approximately used in fire experience. This foam is an aggregation of bubbles, mechanically
generated by aspiration or blower-fan, which forces air or some other gas through a net
or screen that is wetted by an aqueous solution of surface-active foaming agents. According of air volume added to aqueous solution is generated foam with particular expansion ratio and foam is typed to the three basic groups (low expansion, medium expansion, high expansion foam).
These foams have wide spectrum of use and extinguishing principle is
especially based on physical extinguishing mechanism. Foam as an extinguishing agent
is mainly used to fire extinguishing of combustible liquids (polar, non-polar), to
diminish or halt the generation of flammable vapors from non-burning liquids of solids
and may used to fill cavities or enclosures where toxic or flammable gases may collect,
eventually to prevent combustible liquids ignition.
Many foams are generated from solutions with very low surface tension and
penetration characteristics. Foams of this type are useful where class A combustible
materials are present. In such instances, water solution draining from the foam cools
and wets the solid combustible.
The aim of contribution is demonstrate and compare extinguishing efficiency
of foams generated from four different foaming agents. Foam is applied on burning solid material formed testing model of fire class A.
2. EXPERIMENTAL PART
2.1 Testing model of fire class A
Testing model of fire class A consists of the wood spruce blocks cage situated
on steel frame height 250 mm, width 900 mm and length equal with testing model of
fire.

Figure 1 Schema of cage (dimensions in mm)
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Steel frame is made from angles 50 x 50 mm according the standard ISO 6571. Schema of testing model of fire class A is shown at the picture 1. Wood blocks of
dimensions 40 x 40 x 500 mm were made from spruce wood. The blocks were drying
in vacuum kiln on humidity 10,5 % by the standard STN EN 3-1 (92 0501) was observed [4]. Due to material saving, testing model of fire was built-up according the
standard PrEN ISO 14520-1 [5]. This standard gives that the cage consists of four
layers by six blocks of dried spruce or fir wood with humidity contents 9-11 %. Blocks
have square cross-section of dimensions 40 x 40 mm and length (450±50) mm.
For fire initiation was used flammable liquid mixture with this constitution:
water-petrol-kerosene in proportion 3:1:1. Schema of testing model of fire class A is
illustrated at figure 1.
2.2 Extinguishing agent – foam
Foam was generated from four types of foaming agents:
ALFA-A
It is yellow even khaki liquid which is well soluble in water. Markedly decrease water surface tension and nicely wet all types of material.
Advantages Alfa-A:
- increased permeability into solid and bulk materials
- effectively fire fights textiles, wood, coal, rubber, granaries etc.
- available on forest fires at force from air and aground
Alfa-A like a wetting agent is used in concentration 0,4 % but in these experiments it was used 3 % concentration.
By the fires of textile packets, clustered wood, coal, coke, hay and straw stacks
and grain when the fire penetrates to the depth, it is needs thoroughly steep burning
places. Extinguishing agent penetrates to the depth of these materials, effectively fire
fighting and protects fire spread.
PYROCOOL FEF (Fire Extinguishing Foam)
Pyrocool is an extinguishing agent which comes under non-ionogenic wetting
agent category. Main component is non-ionic detergent on ethoxyl-alcohol base. It is
light yellow viscous liquid of slightly aromatic aroma and alkaline character. Pyrocool
is uses in the form of 0,4 % aqueous solution concentration which has wide application. It is uses for fire extinguishing of fires class A, B, C in the aqueous solution form.
It has also wide application for forest fires and grass coppices. Pyrocool is non toxic
biological degradable and it is not harmful for environment.
PYRONYL F-15
It is fuscous viscous liquid of characteristic aroma. Pyronil comes under synthetic
multipurpose of foaming agents category which are possible to generate low and medium
expansion foams for fire extinguishing fires class A and B and high expansion foam too.
It is uses in 5% concentration for fire fighting solids (forest and grassy growth
fires) and non-polar liquids and it is also available to use with sea water.
STHAMEX F-15
It is multipurpose synthetic foaming agent base on surface-active materials.
Composition of this efficient foaming agent characterizes detergents, stabilizers and
cold-resisting materials.
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Sthamex is available for use in all fields where the foam is used for fire fighting of fires class A and B. Foaming agent decreases surface tension of water whereupon it is also available as an excellent wetting agent.
Sthamex is used in the form of low, medium or high expansion foam with all
devices and equipments for fire extinguishing fires class A and B. Proportioning to
extinguishing water is according range of use between 2 and 3 %. Medium and low
expansion foam is mainly used for fire fighting of free spaces, in buildings, plants and
ships. High expansion foam is used for inundation of rooms and for displacement of
explosive gas mixture from reservoir, pipelines etc.
2.3 Extinguishing equipment
Water aerosol extinguishing system HIRO was used to generate fire fighting
foam. Figure 2 illustrates schema of extinguishing system. The extinguishing agent
tank (1) charges by water through the orifice (5) and adds foaming agent in suggest
concentration. Created foam solution mix up and close the orifice. Open the valve on
cylinder with compressed air (2) and adjust the pressure 8 bar (0,8 MPa) by regulating
valve (3). Thereby tank with foam solution is under pressure and the solution is
displaced to the nozzle (4) through delivery hose (7) from bottom part of the tank.
Another delivery hose joins top part of the tank with the nozzle. This delivery hose is
filled by compressed air for aerating foam solution and generating the foam [6].

Figure 2 Schema of extinguishing system HIRO: 1-extinguishing agent tank, 2-cylinder
with compressed air, 3-regulating valve with manometers, 4-nozzle, 5-orifice, 6-safetyvalve, 7-delivery hoses

2.4 Experiment realization
Experiment was realized according the norm STN EN 3-1 (92 0501). Experiment had started by ablaze the solution in fire tray together with activating stop-watch.
In time 2 min from ablaze the fire solution, fire tray was moved off the cage and the
fire had spread another 6 min. Testing model of fire class A was made after 8 min of
aggregate fire time. Consequently fire fighting had started which aim was to extinction
the fire in a shortest time. It was important to hit all flames and do not detect burn back
during 3 minutes of monitoring.
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3. RESULTS AND DISCUSION
The most important parameter by evaluation of experiment results was the
extinction time of fire testing model. Consumption of extinguishing agent (foam solution, concentrate and water) and air pressure decrease depend on this time. Results of
measurements are shown in the table 1.

Concentrate
consumption

Water
consumption

Air pressure
decrease

Concentration

Expansion
ratio

Alfa-A
Pyrocool FEF
Pyronil F-15
Sthamex F-15

Foam solution
consumption

Foaming
agent

Extinction time

Table 1 Measuring results

[s]

[l]

[l]

[l]

[ MPa ]

[ %]

[-]

29
8,5
7
9

14,5
4,25
3,5
4,5

0,435
0,017
0,175
0,135

14,065
4,266
3,325
4,365

4,1
1,2
1
1,3

3
0,4
5
3

1,1
2,9
11,4
10,7

Extinction time
Alfa-A

Time [ s ]

35
30

Sthamex

Pyrocool

Pyronil

29

25
20
15
10

9

8,5

7

5
0

Foaming agent

Figure 3 Extinction time dependency of foaming agent

Figure 3 illustrates extinction times of testing models of fires at what was
applied foam generated from four chosen foaming agents. The most effective foam was
the foam generated from Pyronil as the extinction time was least. Foam generated from
Pyrocool fire fought the fire for 8,5 s and with 0,5 s difference the fire was fire fought
by foam generated from Sthamex. Foam generated from Alfa-A fire fought the fire for
29 s whereupon this foam was effective at least.
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Foam solution consumption
Alfa-A

Sthamex

Pyrocool

Pyronil

Volume [ l ]

14,5
15
10
4,5
5

4,25

3,5

0

Foaming age nt

Figure 4 Foam solution consumption dependency of foaming agent
Concentrate consumption
Alfa-A

Volume [ l ]

0,5

Pyronil F-15

Sthamex

Pyrocool

0,435

0,4
0,3
0,2

0,175

0,135

0,1

0,017

0
Foaming agent

Figure 5 Concentrate consumption dependency of foaming agent

Foam solution consumption, concentrate consumption, water consumption and
air pressure decrease depend to extinction time. Pyronil achieved least foam solution
consumption, water consumption and thereby also air pressure decrease. (see figures 2,
4 and 5). Almost equal foam solution consumption, water consumption and air pressure
decrease have Pyrocool and Sthamex. Alfa-A achieved the most foam solution consumption, water consumption and air pressure decrease.
Another determining parameter is concentrate consumption. From figure 3 follow that the volume of concentrate needed to fire fighting depends on not only volume
of foam solution but also on an applied concentration of concentrate in solution. The
least concentrate consumption achieved Pyrocool, after time follows Sthamex and
Pyronil. The most concentrate consumption achieved Alfa-A.
By comparison of concentration with achieved expansion ratio it would expect
that the bigger concentration of concentrate is, the bigger expansion ratio is. By comparison Alfa-A and Pyrocool, (see figures 6 and 7), it is not like that because at 3 %
concentration of Alfa-A it was achieved 1,1 expansion ratio and at 0,4 % concentration
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of Pyrocool it was achieved 2,9 expansion ratio. Thereof information it is possible
deduce that the Pyrocool has much better foaming ability by less concentration as AlfaA. The maximum expansion ratio 11,4 was achieved at 5 % concentration of Pyronil.
Sthamex at concentration 3 % achieved 10,7 expansion ratio.
Water consumption

Volume [ l ]

Alfa-A
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Pyrocool

Pyronil

Sthamex

14,065

4,233

4,365

3,325

Foaming agent

Figure 6 Water consumption dependency of foaming agent
Air pressure decrease

Volume [ MPa ]

Alfa-A

Sthamex

Pyrocool

Pyronil

1,2

1

6
5

4,1

4
3
2

1,3

1
0

Foaming agent

Figure 7 Air pressure consumption dependency of foaming agent
Concentration

Volume [ % ]

Pyronil
7
6
5
4
3
2
1
0

Sthamex

Alfa-A

Pyrocool

5
3

3
0,4

Foaming agent

Figure 8 Concentration dependency of foaming agent
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Expansion ratio

Value [ - ]

Pyronil

14
12
10
8
6
4
2
0

Sthamex

Pyrocool

Alfa-A

11,4
10,7

2,9

1,1

Foaming agent

Figure 9 Expansion ratio dependency of foaming agen

4. CONCLUSION
The aim of contribution was to experimentally determine efficiency of fire
fighting of fire class A by foam generated from following foaming agents:
- ALFA-A
- PYROCOOL FEF
- STHAMEX F-15
- PYRONIL F-15.
According particular standards was configured testing model of fire class A at
which was applied foam generated by water aerosol extinguishing system HIRO.
It was tested extinguishing efficiency of mentioned types of extinguishing
agents and was found out following data:
The most effective foam was generated from foaming agent Pyronil, which was
achieved least extinction time and thereby foam solution consumption, water consumption and air pressure decrease. At approximately same level there were Pyrocool and
Sthamex. The worst result was achieved by detergent Alfa-A which had longest extinction time, foam solution consumption, concentrate consumption, water consumption and
air pressure decrease in compare with other extinguishing agents. In a matter of fact the
order of concentrate consumption changes and depends on used concentration. Minimum
concentrate consumption it was achieved by Pyrocool, then Sthamex and Pyronil and as
the last Alfa-A.
For further experiments it would be to use different fire extinguishers to generate foam and to test other types of foaming agents, or to experimentally determine
extinguishing efficiency of fire class B.
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УВОДНИ РАД

MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING THE OPTIMAL
INTERVAL OF TECHNICAL DIAGNOSTICS AND ITS APPLICATION
IN AUTOMATIC SYSTEMS FOR EARLY DETECTION OF FIRES
AND ALARMING
Branko Savić1, Dragan Karabasil1
brsavic@yahoo.com vtsns@eunet.rs
ABSTRACT
In the literature there is a certain number of models for technical diagnostics, that is the
models used to determine the optimal moment to examine the condition of the system or its part.
After the examination of those models and their systematization, an original model has been
made. The goal of the paper is to make a model that will be complex in the sense of relating
maintenance expenses, condition parameters of the system and reliability elements of the system
therefore, the aim of the paper is to create such a model that will take into account several factors
for determining the optimal moment for technical diagnostics, so that it can be applicable in
practice. The model would be used in most technical systems, but herein an example of its realization and usage in automatic systems for early detection of fires and alarming is given.
Key words: technical diagnostics, condition-based maintenance, automatic systems for
early detection of fires and alarming

МAТЕМAТИЧКИ МОДЕЛ ЗA ОДРЕЂИВAЊЕ ОПТИМAЛНОГ
ИНТЕРВAЛA ИЗВОЂЕЊA ТЕХНИЧКЕ ДИЈAГНОСТИКЕ
И ЊЕГОВA ПРИМЕНA НA AУТОМAТСКE СИСТЕМE
ЗA РAНО ОТКРИВAЊЕ ПОЖAРA И AЛAРМИРAЊЕ
РЕЗИМЕ
У литератури се може пронаћи одређен број модела техничке дијагностике, односно модела који се користе да би се одредио оптималан тренутак извођења провере стања
система или његовог дела. Након извршеног прегледа тих модела, и њихове систематизације приступило се извођењу сопственог модела. У раду се настојао направити модел, који би
био комплексан, у смислу повезивања, трошкова одржавања, параметара стања система и
елемената поузданости система. Дакле, циљ овог рада је направити такав модел, који би
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узимао више фактора у обзир за одређивање оптималног тренутка техничке дијагностике, а
да буде применљив у пракси. Овај модел би био применљив на већини техничких система,
али је овде дат пример његовог решавања и примене за уређаје за рано откривање пожара и
алармирање.
Кључне речи: техничка дијагностика, првентивно одржавање према стању, уређај
за рано откривање пожара и алармирање

1. INTRODUCTION
Models for determination of the optimal moment for carrying out the procedure of
technical diagnostics or the establishment of a period for carrying out such inspections are
indeed interesting both from the aspect of productivity increase and from the aspect of
production cost mitigation, which has as a direct result the increase of profits. By means of
analysing a certain number of models, their unification and systematisation an attempt has
been made at creating a model, which would be applicable under practical circumstances
and which would not exist only as a mathematical model in the literature. Through the
examination of those models we came to the conclusion that if a large number of factors
exercising an influence onto the system’s status are taken into consideration at the outset
itself, the models are going to be complicated and their application rendered almost
impossible. On the other hand, if we take into account a small number of elements having
an influence on the system’s status, the application of such models is going to be simple,
however the results gained by their application are not going to be too reliable. In accordance with this unification and systematisation of models an idea about creating a new,
practically applicable model was born. All in all, the purpose of this paper is to create basic
initial assumptions for a mathematical model establishing the optimal period of carrying
out technical diagnostics, to develop such a model, and to apply and assess it in practice.
2. INITIAL ASSUMPTIONS FOR THE FORMULATION
OF A MATHEMATICAL MODEL
Two diagrams are going to be used in setting up the mathematical model for
determination of the optimal interval, the moments of system status diagnostics or its
constituent elements. The first diagram is given below.
The diagram shows that the system status or its constituent elements worsen in
respect of certain dependence in time. The worsening of the system may be expressed by
means of a measurable value, which is to be established by means of technical diagnostics. This value is marked by ε and its status moves from ε0 through εp, which is the
lower limit for carrying out tasks of preventive maintenance, to εc being the upper limit
of preventive maintenance, i.e. it is the rate of the examined value at the time of failure.
The change of system status may be followed by means of different values, such as the
rise of vibration, temperature, abrasion, voltage, current and other. It is of utter importance at this point to precisely establish, where these limits of the wear-off are.
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Diagram 1. System behaviour in respect of passing time

Using Diagram 1 and supposing the moments of technical diagnostics from
Diagram 2 it is possible to give a formula of the total costs of maintenance.

Diagram 2: Possible moments of status diagnostics

The moments of technical diagnostics were assumed in the Diagram and marked
with tk.
Total costs:

Cu = Ci Pi + C p Pp + Cc Pc + Co Po
Cu – total maintenance costs,
Ci – cost per inspection,
Cc – cost per corrective replacement,
Cp – cost per preventive maintenance,
Co – operating cost per unit time maintenance length,
Pi – probability of inspection,
Pc – probability of corrective replacement,
Pp – probability of preventive maintenance,
Po – probability of failure cost.
The probabilities of appearance in a certain status according to Diagram 1 are
equal:
εc

Pi = ∫ ϕ (ε )dε
0

εc

Pp = ∫ ϕ (ε )dε
εp

∞

Pc = ∫ ϕ (ε )dε
εc

∞

Po = ∫ ϕ (ε )dε
εc
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In the above formulas ϕ (ε ) marks the extent of system status change.
The probability of an inspection to be carried out, Pi, may be expressed as a
function of the system’s operation without breakdowns, i.e.:

Pi = 1 − ∫ f (t )dt
whilst the probability of a corrective intervention equals:

Pc = ∫ f (t )dt
where f(t) marks the function of the density of systems in breakdown.
If we enter the previous changes into the equation of total costs, they are going
to be equal on the infinite interval:
tk +1
tk +1
tk +1
tk +1 εc






Cu = ∑ Ci (k +1)(1− ∫ f (t)dt) + Cc ∫ f (t)dt + Co (tk+1 − t) ∫ f (t)dt + Cp ∫ ∫ϕ(ε , t)dεdt  .



k =0 
tk
tk
tk
tk ε p



∞

The innovation of this model in comparison with the already existing ones is
that the probability of preventive maintenance is introduced when the system status
reaches values from εp to εc in the examined interval.
This feature is introduced as an attempt to establish more precisely the total
costs in systems, the maintenance of which is being carried out according to their
status.
In order to determine the optimal moment of diagnostics, two intervals shall be
observed, the first being from tk-1 to tk, while the other from tk to tk+1.
Thus the total costs of these two intervals are going to be:
tk
tk
tk
tk εc






Cu = Ci (k +1)(1− ∫ f (t)dt) +Cc ∫ f (t)dt+Co (tk −t) ∫ f (t)dt+Cp ∫ ∫ϕ(ε,t)dεdt +
 t


tk−1
tk−1
tk−1 ε p
k−1



tk+1
tk+1
tk+1 εc


 tk+1



+ Ci (k +1)(1− ∫ f (t)dt) +Cc ∫ f (t)dt+Co (tk+1 −t) ∫ f (t)dt+Cp ∫ ∫ϕ(ε,t)dεdt.



tk
tk
tk
tk εp




The optimal moment for diagnostics is determined by differentiating the previous formula by tk and the subsequent equalization of the gained results with zero.
The formula is then going to equal:
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εc

 tk

∂Cu 
= Ci ⋅ k ⋅ f (tk ) + Cc ⋅ f (tk ) + Co  ∫ f (t )dt − tk ⋅ f (tk ) − tk ⋅ f (tk )  + C p ∫ ϕ (ε , t )dε  +
t


∂tk 
εp
 k −1



εc


+  Ci (k + 1) f (tk ) − Cc ⋅ f (tk ) + Co (− tk +1 ⋅ f (tk ) + tk ⋅ f (tk )) − Cp ∫ ϕ (ε , t )dε .


εp



After shortening and equalising the equation with zero the following formula is
going to be reached:

Ci ⋅ f (t k ) + Co (F (t k ) − F (t k −1 ) ) − Co (t k +1 − t k ) f (t k ) = 0
At the end we are going to get the optimal interval for carrying out the diagnostics of the system’s status:

F (tk ) − F (tk −1 ) Ci
+
f (t k )
Co

t k +1 − t k =

3. EXPERIMENTAL EXAMINATIONS
Whereas the best way to examine this mathematical model is through practical
examples, the status of automatic systems for early detection of fires and alarming was
followed in a certain time frame.
In accordance with the results of the above examination it has been concluded
that breakdowns are subject to the Weibull law of distribution:

β
f (t ) =
η

 t

η





β −1

e

 t 
−  
η 

β

In the general instance according to the result model the optimal moment of
status diagnostics is calculated by solving a non-linear differential equation (an equation of final differences), which is reached by changing the previous functions into an
equation of the optimal moment of carrying out diagnostic inspections.

F (t k ) − F (t k −1 ) Ci
+
f (t k )
Co

t k +1 − t k =

t k +1 − t k =

β
η

tk

t
∫0  η 

β −1

e

t 
−  
η 

β

β  tk 
 
η  η 

β
−
η

t k −1

β −1

t
−  k
η

e

∫
0

t
 
η 




β

β −1

e

t 
−  
η 

β

+

Ci
Co
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tk

t
∫0  η 
tk +1 − t k =

β −1

e

t
−  
η 

β

t k −1

−

∫
0

 tk

η





β −1

e

t
 
η 

t
−  k
η





β −1

e

t
− 
η





β

+

β

Ci
Co

3.1 Application of the model for establishing the optimal moment
for status diagnosis of automatic systems for early detection
of fires and alarming
In respect of the examined appliance we obtained data on the moments of
failures and calculated the reliability after following the status, which all is shown in
Table 1. Other calculated data regarding reliability, unreliability, the intensity of breakdowns and density functions of breakdowns are also shown in the same table.
Table 1: The moment of breakdown, reliability,
the function of breakdown density and intensity of breakdown [hour]
i

to

R(t)

F(t)

f(t)·10-4

λ(t)·10-5

1.

365

0,918

0,082

2,161

23,537

2.

1095

0,773

0,227

1,819

23,537

3.

1825

0,651

0,349

1,532

23,537

4.

2555

0,548

0,452

1,290

23,537

5.

3285

0,462

0,538

1,087

23,537

6.

4015

0,389

0,611

0,916

23,537

7.

4745

0,327

0,673

0,770

23,537

8.

5475

0,276

0,724

0,650

23,537

9.

6205

0,232

0,768

0,546

23,537

10.

6935

0,195

0,805

0,459

23,537

11.

7665

0,165

0,835

0,388

23,537

12.

8395

0,139

0,861

0,327

23,537

By processing the above data and testing the hypothesis of the Weibull distribution the following parameters were won: β=1, η=4.248,63 i λ=23,537·10-5. Taking
into account these values and the values of costs (Ci and Co) of the previous formula for
calculating the optimal moment for carrying out diagnostic inspections of the system’s
status – in this case of automatic systems for early detection of fires and alarming – for
the instance of the established Weibull distribution the optimal moments for status
diagnosis are going to be reached by means of the solving procedure described herein152
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after. In instances such as the present, where the damage caused by failures (Co) is considerably higher than the expenses of diagnostics (Ci), the last parameter (Ci/Co) is lost
due to the fact that its value tends to be zero. This is understandable because the costs of
any diagnostics have to be considerably lower than the damages after a fire, which can in
worst cases result deaths.
Assuming that the first moment of diagnosis is approximately the same moment
when breakdowns start to appear, that is when the first bearing fails to function, we are
going to – for the sake of greater security – presume that t0 equals 350 hours. The further
step is to partially solve a complicated function step by step, by changing the earlier
formulas into the next equation for determining the optimal moment of carrying out the
technical diagnosis. Thus the following formula is reached:
tk

t
∫0  η 
tk +1 = tk +

β −1

e

t
−  
η 

β

t k −1

∫

−

0

 tk

η





β −1

e

t
 
η 

t
−  k
η





β −1

e

t
− 
η





β

+

β

Ci
Co

From here, by using a developed software packet, we reach the first optimal
moment of carrying out the technical diagnosis of the status t1= 1071,63 hours. Thus
the first moment when it is necessary to carry out a status diagnosis is established by
calculation and amounts to 1071 hours counting from the point of appliance installation. Other moments of diagnosis are established in a similar manner and are shown
in Table 2.
Table 2:The calculated optimal moments for carrying out diagnoses
of automatic systems for early fire detection and alarming
Moment of
execution
Time of
execution

t0

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

350 1071 1819 2517 3244 4012 4717 5471 6150 6801 7450 8201

It can be seen from Table 2 that status diagnoses are conducted before system
breakdowns, which is of course the purpose of the model. Hence, if the diagnoses were
carried out according to the developed model, not one instance of appliance failure
would occur.
4. CONCLUSIONS
It is evident from the depicted example that the developed model for determining
the optimal moment for carrying out diagnostic controls of the system’s status behaves in
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compliance with the expected instances in case of the Weibull distribution of system
failures on parts of automatic systems for early detection of fires and alarming that were
taken as an example. It is apparent that diagnostic inspections are concentrated before the
moment of breakdown status. This is in accordance with the expectations in respect of
the Weibull distribution. From all of the above follows the conclusion that by application
of the developed model it is possible to establish the optimal moments for status
diagnostics of systems for early detection of fires and alarming and thus avoid failures
and high expenses or even save human lives.
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ОТКAЗИ И ПОУЗДAНОСТ СИСТЕМA ЗA ГAШЕЊЕ ПОЖAРA
Слободан Ж. Пурић1, Ж. Јанковић2
vulkanining@nadranu.com
РЕЗИМЕ
Aктивности одржавања, у најкраћем, имају за основни циљ одржавање функционалног стања система, тј. стања «у раду». Без обзира на то да ли се тај циљ постиже враћањем
система из стања «у отказу» у стање «у раду» или спречавања настајања «у отказу», потребно
је пре свега извршити анализу могућих извора грешака у систему.
Кључне речи: отказ, поузданост, систем за гашење пожара, одржавање.

FAILURES AND RELIABILITY
OF FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS
ABSTRACT
Maintenance activities, in brief, have as their main goal the maintenance of the operating
condition of the system, i.e. the condition “in operation”. No matter whether the goal is obtained by
returning the system from the condition “failure” to the condition “in operation”, or by preventing
the occurrence of “failure”, above all, it is necessary to analyse possible sources of errors in the
system.
Key words: failure, reliability, fire extinguishing system, maintenance

1. УВОД
Aктивности одржавања, у најкраћем, имају за основни циљ одржавање
функционалног стања система, тј. стања “у раду”. Без обзира на то да ли се тај
циљ постиже враћањем система из стања “у отказу” у стање “у раду” – корективним активностима, или спречавањем настајања стања “у отказу” - превентивним
активностима, потребно је пре свега извршити анализу могућих извора грешака у
систему. Извори грешака у систему који се манифестују кроз некоректно функционисање система имају за крајњу последицу отказ појединих компоненти,
подсистема и целог система.
Грешке система могу бити:
- уграђене грешке,

1
2

«Вулкан инжењеринг» ДОО Нови Сад
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- грешке које настају у периоду пројектовања и развоја и
- грешке које настају током експлоатације система.
Осим грешака чије порекло може да се одреди, присутне су и грешке неизвесности. Као што приликом мерења неке величине у реалној ситуацији, поновљена мерења једне исте вредности никад не дају иста “очитавања”, тако се
пре може говорити о нивоу тачности детектованих података о амбијенту на основу којих следи реакција система за заштиту од пожара, што има за последицу
одговарајући ниво поузданости система.
2. ГРЕШКЕ УГРAЂЕНЕ У СИСТЕМ
Грешке које су уграђене у систем потичу од грешака појединих компоненти које чине поједине подсистеме и најчешће се манифестују погрешним очитавањима и конверзијом података а мање отказом. Наиме, системи за заштиту од
пожара, било да имају за задатак сигнализацију или гашење насталог пожара поседују јављаче неелектричних појава које прате пожар. Скоро сви сензори тих јављача у одсуству улазног сигнала дају неку малу вредност на свом излазу – офсет. С
обзиром да су због природе самог претварача неелектричне у електричну величину
нивои излазних сигнала врло ниски, постоји потреба за појачањем (повећањем напонског или струјног нивоа), да би сигнали могли да се мере и преносе на даљину.
Међутим, повећањем нивоа сигнала повећава се и ниво офсета а и само појачање
се мења са температуром. Даље, за конверзију аналогног сигнала у дигитални потребан је веома стабилан референтни напон при чему су и извори референтног
напона, такође, температурно зависни. Најзад, ни све компоненте нису потпуно
идентичне због разлога који су везани за технологију производње.
Због свега наведеног, ниво компензације температуре, офсета и напајања
је различит од сензора до сензора, па је потребно омогућити поступак подешавања
сензора који може више пута да се понови као један од основних поступака одржавања. Однос нивоа грешака које настају и тачности система у целини се обично
узима као квадратни корен суме квадрата грешака док се детаљнијом анализом
сваке од компоненти - извора грешака може добити представа о укупној грешци
система. Не залазећи детаљније у узроке грешака може се генерално рећи следеће:
без обзира на корекцију/калибрацију која је нужна у свим оваквим системима ради
добијања што тачнијих података, најбољи приступ је знати (претпоставити) какви
се подаци очекују од система и који је опсег тих података. Уколико се зна да
податке прати шум треба бити сигуран да ће се он рефлектовати на излазу.
Слично, ако се зна да шум неће имати утицаја на сигнал, филтрирање података
треба да буде такво да не утиче на губитак релевантних информација.
3. ИЗВОРИ ГРЕШAКA ТОКОМ РAЗВОЈA
И ЕКСПЛОAТAЦИЈЕ СИСТЕМA
Извори грешака су присутни у свим фазама развоја система, почев од
пројектовања преко развоја до експлоатације у реалним условима. У табели 3.1.
приказан је развојни циклус система са типичним изворима грешака и техникама
за њихово откривање и отклањање.
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Табела 3.1.: Фазе развоја система и извори грешака у појединим фазама
Фаза развоја система
Дефинисање и пројектовање
Реализација прототипа
Израда
Инсталирање система
Експлоатација

Извори грешака
формално дефинисање
пројектовање алгоритма
пројектовање алгоритма
ожичавање и монтажа
отказ компоненте
ожичавање и монтажа
отказ компоненте
монтажа
отказ компоненте
отказ компоненте
грешка оператера
утицај амбијента

Откривање/отклањање
симулација
провера конзистентности
тестирање
провера одзива система
тестирање система
дијагноза
тестирање система
дијагноза
сервисирање
одржавање

Управљање грешкама
Без обзира на то што стављању у експлоатацију сваког система претходи
отклањање свих могућих извора и узрока грешака, пракса непрестано показује да
није могуће предвидети све реакције оператера, амбијенталне карактеристике
или неке друге узроке неисправног рада система. Поуздан систем мора да поседује способност да прихвати и управља отказима и грешкама у смислу да и даље
остварује функцију за коју је намењен. Сваки систем, па и систем за заштиту од
пожара, мора да поседује уграђени ниво поузданости која се реализује помоћу
техника које се, генерално гледајући, могу поделити у четири групе:
- технике за избегавање грешака (енг. Fault Avoidance)
- технике за откривање грешака (енг. Fault Detection),
- технике маскиране редундансе (енг. Masking Redundancy) и
- технике динамичке редундансе (енг. Dynamic Redundancy).
Иако на први поглед наведене технике имају за основу планирану редундансу система, а прве две и последње две групе су сличне, наведене технике ипак
имају своје особености које их разликују у приступу и фази развоја система у којој
се примењују. Треба напоменути да се редунданса код система за заштиту од
пожара дефинише кроз постојање додатних компоненти и линија за пренос
сигнала који нису потребни у нормалним околностима а који у случају грешке или
отказа преузимају одговарајуће функције система. Због тога је унапред планирана
редунданса кључни фактор за процену поузданости система за заштиту од пожара.
У даљем тексту је дат кратак опис наведених техника.
Технике за избегавање грешака
Технике за избегавање грешака имају за циљ да отклоне (или сведу на
минимум) грешке у фази пројектовања система. Оне укључују различите поступке за отклањање грешака и формалну верификацију исправног рада система.
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Техника за откривање грешака
Технике за откривање грешака укључују поступке за откривање грешака
и одговарајуће поступке за отклањање или минимизирање утицаја откривених
грешака током рада система. Неки од поступака које обухватају ове технике могу
се сврстати и у групу техника скривене (маскиране) редундансе.
Техника маскиране редудансе
Ово су технике које користе прикривену редундансу система или за
отклањање или за корекцију насталих грешака. Ове технике укључују разне
поступке као што је самотестирање рада система преко посебних линија које су
намењене искључиво за то, затим постојање додатних (редундантних) грана у
алгоритму програмске подршке система, итд.
Технике динамичке редудансе
Ове технике користе постојеће ресурсе система да динамички, током
функционисања система, исправљају грешке, избегавају грешке, врше динамичку
реконфигурацију система, самотестирање појединачних модела система итд.
Фазе реаговања система на отказ
Стављањем у експлоатацију, сваки систем па и систем за заштиту од
пожара, пролази кроз осам фаза реаговања на отказ.
То су:
- ограничавање простирања отказа (енг. fault confinement/ containment),
- детекција отказа (енг. fault detection),
- дијагноза (енг. diagnosis),
- реконфигурација (енг. reconfiguration),
- опоравак (енг. recovery),
- поновно стартовање (енг. restart),
- обнова (енг. repair) и
- поновно укључивање у процес (енг. reintegration).
Ограничавање простирања отказа.
Сврха ове фазе је да се ограничи даље ширење последица грешака и отказа који настају у једној области система на други део или другу област система.
То се обично постиже вишеструким поступцима самотестирања и провере конзистентности поједних модула система.
Детекција отказа
Ово је фаза у којој систем “препознаје” да се десило нешто неочекивано.
Стратегије за детекцију отказа се могу поделити у две велике категорије: онлине и
offline технике. Системи из прве групе поседују способност да током детекције
грешака и даље функционишу - раде свој посао. Системи из друге групе по детекцији отказа прекидају рад, обавља се сервисирање и систем наставља са радом.
Дијагноза
С обзиром да фаза детекције отказа не пружа пуну информацију о природи и месту настанка отказа, у фази дијагнозе се прибављају све информације о
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узроку, пореклу и месту отказа. Постоји и алтернативни приступ који подразумева наставак рада система са смањеним скупом основних функција.
Реконфигурација
После идентификовања компоненте која је била узрок отказа, систем
треба реконфигурисати са циљем да се изолује та компонента од остатка система.
То се може урадити било уклањањем компоненте (прекид рада - offline техникама) или коришћењем редундантих линија у систему.
Опоравак
Фаза у којој систем покушава са елиминише све последице насталог отказа.
Поновно стартовање система
После елиминације последица отказа, систем поново почиње са радом и
обављањем нормалних операција. Уколико је систем успешно обавио откривање
и ограничавање простирања грешака пре него што је настала већа штета, он може
несметано да настави рад. У супротном, што је најчешћи случај, потребно је
прекинути рад система и кренути од самог почетка.
Поправка
Током ове фазе се замењују све компоненте које су идентификоване као
извор грешака или отказа.
Поновно укључивање у процес
Фаза реинтеграције подразумева поновно укључивање замењене и
сервисиране компоненте у процес.
4. ПОУЗДAНОСТ И “ЖИВОТНИ ЦИКЛУС” СИСТЕМA
Од посебног интереса када је у питању процена поузданости система за
заштиту од пожара јесте интензитет отказа у времену. Истраживање поузданости
система и његових компоненти је показало да све криве стопа отказа у времену
имају сличан облик. То је крива животног циклуса система која представља збир
две криве Гаусс-ове расподеле, једне на почетку функционисања система и друге
на крају експлоатације система.
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Стопа отказа по укључењу система у рад
и на крају животног циклуса
Крива стопе отказа у самом почетку функционисања система илуструје
феномен “дечјих болести” система као последице грешака у производњи. Друга
крива, центрирана на крају пројектованог животног века t = tDL је такође крива
Гаусс-ове расподеле и представља директну последицу старења компоненти због
експлоатације (слика 2.5.). Због наглог убрзавања пораста броја отказа у овом
делу, препоручује се чешће тестирање ради одржавања компоненте све до њене
границе поузданости од 0.5.
Сабирањем добијених крива стопа отказа (стандардна девијација се подеси
за сваку од расподела тако да се оне слажу са експерименталним подацима) добија
се крива животног циклуса система која је приказана на слици 2.6.

Крива животног века компоненте
Централна област криве поузданости је позната као “област случајних
отказа” или “област константне стопе отказа” и у овој области време настанка
отказа има случајан и непредвидив карактер. У овом делу крива је линеарна што
илуструје униформну расподелу отказа у времену. Стопа отказа у овом делу је
увек коначан, позитиван број и независно од растојања је блиска константи. Због
тога се као основна мера животног циклуса компоненте може узети средње време
до отказа приказано на слици 2.1.
У почетној фази коришћења система (период I) јавља се релативно велики број отказа због "уграђених" грешака у процесу пројектовања, производње
и постављања (скривени дефекти уграђених материјала, грешке у прорачуну или
конструкционом решењу, грешке обраде, неправилна монтажа и сл.). Овај период се назива периодом почетних (раних) отказа, периодом уходавања система
или тзв. периодом дечјих болести система.
У току средњег периода рада система (период II), јавља се мањи број
отказа, али је тешко одредити њихов узрок. У начелу, откази се јављају када
спољна оптерећења превазилазе чврстоћу саставних делова система. У стварности
је тешко предвидети амплитуду спољног оптерећења, или чврстоћу елемената као
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детерминистичку функцију времена. Због тога се откази у овом периоду називају и
случајни откази. Овај период се назива периодом нормалног рада система.
Пошто систем достигне касну старост (период III), стање система се погоршава и јавља се релативно много отказа. Откази су изазвани процесом старења, замором материјала, појавом корозије, интензивног хабања и сличним узроцима. Овај период се, сасвим природно, назива период позних отказа или период
раста учестаности отказа.
Животни циклус, тј. крива живота компоненте или система, може да има
у пракси и другачији облик, што је најчешће последица грешака које нису откривене током тестирања, завршне контроле и почетног периода експлоатације.
5. ОСТAЛИ ПAРAМЕТРИ ЗA ПРОЦЕНУ "ЖИВОТНОГ
ЦИКЛУСA" СИСТЕМA
Систем одржавања и стање система за заштиту од пожара се може окарактерисати (и верификовати) помоћу различитих величина, међутим, најчешће
се користе величине које важе и за било који други технички систем, као што су:
расположивост, готовост и погодност одржавања.
Расположивост представља вероватноћу да ће систем у било ком треутку
бити у стању да исправно ради, или да се укључи у рад уколико до тог тренутка
није радио.
Готовост представља укупну меру квалитета система у погледу поузаности и одржавања. Готовост је скоро исто што и расположивост с тим да се
посматра само време коришћења система, и у општем случају се дефинише на
следећи начин:
G (t ) =

tt
tr
=
=
t
tr + t0

∑ t ri
∑ t ri + ∑ t r 0

где су:
G (t ) - функција готовости до времена т,
t r - укупно време у раду,
t 0 - укупно време у отказу,
t - укупно време посматрања.
Погодност одржавања је посебно значајна и прикладна карактеристика за
описивање одржавања и представља унутрашње својство техничког система, или
унутрашњу - конструктивну погодност одржавања. Да би технички систем био
погодан за одржавање, његова конструктивна погодност за одржавање се мора
обезбедити још у фази пројектовања и развоја система.
Погодност одржавања представља својство система које се односи на њеову оспособљеност за спречавање и откривање отказа и оштећења, за обнављање
радне способности и исправности путем спровођења техничког опслуживања и
оправки. Основни показатељи погодности одржавања су вероватноћа обнављања
за задато време, средње време обнављања и интензитет обнављања.
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Погодност одржавања представља вероватноћу да ће пројектовани потупак одржавања бити остварен у датом времену, датим условима околине и при
минималним стварним трошковима.
Уколико је последица отказа система, његових подсистема или елеената,
нарушавање безбедности радника, или се појављује опасност за здравље и живот
људи који се налазе у зони дејства система, онда су за такве системе основни показатељи ефективност и поузданост. Међутим, ако је систем поправљив, а услови
експлоатације дозвољавају да се врши оправка са потребним квалитетом, онда су
основни показатељи ефективности таквог система погодност одржавања и трајност. Aко у резултату застоја због отказа система настају високи материјални губици,
трошкови, онда такав систем треба да има добру погодност одржавања и релативно високу поузданост.
Процес одржавања карактеришу две битне величине које су случајног карактера. Прву случајно променљиву величину представља време рада система до
тренутка у коме треба да се спроведе поступак одржавања (обично је то време рада
до отказа). Другу случајно променљиву величину чини време потребно да се поступак одржавања спроведе, односно да се систем из стања у отказу врати у стање
у раду.
Погодност одржавања је у тесној вези са интензитетом отказа, наиме, она
је представљена вероватноћом да ће се настали отказ отклонити у задатом
временском интервалу и да ће се средство оспособити за процес, ако се одржавање обавља на прописан начин. При пројектовању треба водити рачуна о погодности за одржавање током читавог века трајања. На погодност одржавања утичу
чиниоци техничке природе, као што су:
- сложеност система,
- могућност приступа појединим подсистемима и деловима,
- лакоћа поправке и сервисирања,
- прецизност постављања дијагнозе неисправности: визуелно, слухом,
помоћу уређаја, контролно - мерним инструментима, итд.
- модуларна конструкција система,
- лакоћа демонтаже-монтаже, без оштећења,
- могућност замене појединих подсистема и делова,
- проценат учешћа стандардних елемената у конструкцији система.
Осим претходно наведених, на погодност одржавања утиче и низ чинилаца организационе природе, као што су:
- начин коришћења,
- теоријска и практична обученост радника за одржавање,
- заинтересованост и однос радника према процесу одржавања,
- стање залиха резервних делова и материјалних ресурса,
- ниво и квалитет организације одржавања,
- квалитет документације која се односи на одржавање
Наведени чиниоци представљају минимални скуп метода и поступака
који треба да минимизирају последице грешака пројектовања, грешака насталих
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при инсталацији, грешака које су настале производњом, утицај амбијента итд.
Aко изостане унапред планирана редунданса, он-лине мониторинг и поједностављење система, добро планирани програм прегледа, тестирања и одржавања
остаје насигурнији метод за задржавање система на прихватљивом и задовољавајућем нивоу поузданости.
6. ЗАКЉУЧАК
Искуство и истраживања су недвосмислено показали да се поузданост
система за аутоматско гашење пожара неће битније повећати без следећег:
- треба условити да сервисне куће свој рад морају осигурати, како би се
заштитио корисник
- квалитет одржаваног треба подићи на виши ниво и условити да сервисер који одржава систем мора да од произвођача тог система има
овлашћење за одржавање, уз обавезну уградњу оригиналних делова
- одговорност и појединачни задаци које сервисери имају мора бити у
складу са функцијом коју сервисер и служба одржавања обавља у
превентивном деловању и да до отказа стационарног система за гашење пожара не долази у непредвиђеном времену, па је из тог разлога
важна улога превентивног одржавања.
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INCREASING OF INTERFERENCES PROTECTION
IN FIRE ALARM SYSTEMS AT RAILROADS
Lubov E. Davydova1, Sergey V. Vakulenko1
ABSTRACT
The paper deals with the problem of interference in railroad fire alarm systems. It
points out that a new approach is necessary to increase protection from interference. A survey
of solutions from practice is presented. The work on a new type of alarm system is going on at
Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Key words: fire alarm, interference, railroad

ПОВЕЋАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНТЕРФЕРЕНЦИЈЕ КОД
ПРОТИВПОЖАРНИХ АЛАРМНИХ СИСТЕМА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ
РЕЗИМЕ
Овај рад се бави проблемом интерференције код противпожарних алармних система на железници.У њему се наглашава потреба за новим приступом код повећавања
заштите од интерференције. Дат је преглед решења из праксе. Рад на новом типy алармног система је у току на Петроградском универзитету државних ватрогасних служби у
склопy Министарства за ванредне ситуације ЕМЕРКОМ у Русији.
Кључне речи: противпожарни аларм, интерференција, железница

1. INTRODUCTION
The energy use in industry is growing. It is relevant to rising of interferences
level on the one hand, and to increasing of integration of electronic devices on the
other. Because of decreasing of the useful signal power the process of recognition of
these useful signals becomes a sophisticated technical and programming task. It
becomes more complicated in the noise-prone systems where registration of noise is
difficult for various reasons. Significant influence has the distance between control and
controlled devices. Work of control devices as a component of powerful energy installation is accompanied by significant interferences which are insignificantly rare and
have a narrow wave band. Noise of fire alarm system causes misoperations, control
system failure, and consumer distrust of fire alarm system.

1
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Thus the reliability and stability of control systems in circumstances of numeral different interferences is a task of current importance. To solve this problem we
need new approaches.
2. THE PROBLEM OF INTERFERENCE PROTECTION
Any fire alarm system even at the minimal configuration should contain
automatic fire alarm, the signal systems included in loops of alarm system and control
and indicating equipment with utility power source and reserve power source. Each of
these components while in service influences electromagnetic handicaps.
In systems of fire safety the confidence is especially important, that fire detectors are efficient, even in heavy conditions. This problem is difficult and demands a
complex approach. Influence of electromagnetic handicaps considerably raises with the
increase of sensitivity of fire detector, because of dust pollution of its smoke chamber.
Influence of high-voltage impulses at absence of sufficient protection leads to refusal
of the gauge. Increase of a noise stability of fire detector is provided by circuit,
constructive decisions and by complex algorithms of processing of the information,
providing a constant level of sensitivity.
For detectors of the last generation specialized high fusion microchips are
used. Thus the length of conductors most subjected to electromagnetic laying is diminished. Also the considerable elimination of electronic components permits to accomplish the assembling in one layer of the circuit board and use the other layer for
screening. The great deal of attention is paid to screening of the must sensible chains the inputs of the optron pair photodiode amplifiers. To get high sensitivity of a detector
the amplifier should have a big coefficient of amplification. Photodiode signals are
subjected to laying from external fields.
To increase noise immunity the analog and digit signal filters is used as well as
compensation of sensibility increase if the detector smoke chamber gets dusty during
exploitation.
The term "intellectual fire detector" can be found in the press and in promotional materials of many manufacturers. Intelligence in the fire detector means presence of the processor which processes the information acting from a sensor control, on
the certain algorithm, and accumulates it in memory for further use. The algorithm
allows to distinguish a "useful" component of a signal from components of a signal,
characteristic for electromagnetic handicaps. The purpose of construction of intellectual systems in this case is increase of sensitivity and a noise stability of fire
detectors. Multicircuit detectors in which a lot of information is processed, in comparison with single-channel detectors have more opportunities of intellectualization.
There are wirelines of monitoring station with fire detector or various wireless
link used in fire alarm systems. Using of fiber line is perspective trend.
One of advantages of fiber optic is absolute proof from electrical and pickup
noise, radiation absence outside. This is due to using of light signal not coupling with
electromagnetic fields in optical liaison channel for data transfer. Optical fiber is not
dielectric and can not couple with electromagnetic fields.
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The problem of noise immunity of wire lines of systems of fire safety is very
actual. Wrong choice of distributing of a cable, system of grounding and shielding can
belittle advantages of the most reliable electronic system. Now the address analog
systems are widely used in fire alarm systems, which work well enough in conditions
of electromagnetic noise on the greater and distributed objects.
Many manufacturers of control devices have entered function of reverification
of fire detector operation. Such mode of functioning is reached by repeated
interrogation of state of a loop of the alarm system, and allows to raise reliability and
reliability of the fire notices which have acted on loops. Lack of the given method is
the increase in time of detection of a fire.
Wireless systems of fire automatics possess a number of advantages, including
pickup absence in connecting wires. Here it is necessary to mention system LONTA,
which distinctive feature is transfer of the information on a radio channel on record
range at small radiated capacity of the transmitter.
The use of overnarrow-band radio channels within the permitted range of
433,92 MHz ±0,2%, jumping frequencies technology, antijamming coding with
relatively low speed of data processing and high superfluity, complex digit proceeding
of signals provided for the LONTA systems the most long radio-channel and high
noise immunity. According to the jumping frequencies technology every going on the
air of the object transmitter is accomplished with a new frequency out of the 1024
coded frequencies. Every transmitter has its pseudorandom algorithm of frequency
jumping which permits to increase noise immunity.
Channels of every type are divided into two separate sub-groups, each one
containing 512 channels. Transmitters on secured objects go on the air on every channel. Alarm is received on every channel by separate receiver of the base station. If
there is noise on one channel, alarm will be received by another.
3. CONCLUSION
However despite the above advantages the use of wireless fire alarm systems
for the railway objects is very limited because of the use of electric traction rollingstock, metal structures and electric power lines which screen a useful signal.
One of methods to remove interferences influence on fire alarm systems at
railroads is design of fire alarm system with high interferences protection. This new
alarm system needs new methods of protection on programming and designing levels
of electronic protection based on transmission of the signal different of all possible
interferences. This work is going at Saint-Petersburg University of State Fire Service
of EMERCOM of Russia.
4. REFERENCES
1. Neplokhov «Intelektualnoe razvitie pojarnih izveshateley»
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СТAЦИОНАРНИ СИСТЕМ ЗA ГAШЕЊЕ ПОЖAРA
У БРОДСКОЈ ПРЕВОДНИЦИ ХЕ „ЂЕРДAП 1“
Зоран Благојевић1, Дарко Зигар1
zoran.blagojevic@djerdap.rs darko_zigar@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Хидроелектрана ''Ђердап 1'' - Кладово је објекат од државног значаја и имајући у
виду материјалну штету које пожари могу да нанесу, а у извесним случајевима и да
доведу до потпуног обустављања погона електране, превентивној заштити од пожара се
посвећује посебна пажња. У овом раду даје се анализа и приказ постојећег стабилног система за гашење у бродској преводници, које представља једно од потенцијално најопаснијих локација на објекту са аспекта заштите од пожара. Такође су у раду приказани систем управљања и начини испитивања и одржавања стабилног система за гашење пожара
бродске преводнице.
Кључне речи: хидроелектрана, стабилни систем за гашење пожара, бродска преводница, систем управљања, испитивање и одржавање, превентивна заштита од пожара.

FIXED FIRE EXTINCTION SYSTEM
IN SHIP PORT OF HYDROELECTRIC PLANT “DJERDAP 1”
AВSTRACT
Hydroelectric plant “Djerdap 1” - Kladovo is an object of state significance and considering the damage that fires could make, and in certain cases they cause the plant to stop
operating, a special attention is paid to preventive protection. In this paper are given the analyses of the existing fixed extinction system in the ship port, which represents one of potentially
the most dangerous locations on the structure from the aspect of fire protection. In addition, the
paper presents the system of control and the way of testing and maintaining of the fixed fire
extinction system in the ship port.
Key words: hydroelectric plant, stable fire extinction system, ship port, system of controlling, testing, maintaining, preventive fire protection.

1

Хидроелектрана ''Ђердап 1'' - Кладово
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1. УВОД
Електроенергетска постројења сматрамо врло значајним јер она производе,
преносе, трансформишу, расподељују и користе електричну енергију која се многоструко примењује у индустрији, металургији, саобраћају, пољопривреди, култури, здравству, домаћинству, јавном животу и другим местима где живи и ради човек. С обзиром на значај и вредност електроенергетских постројења, као материјалних добара и њихову функцију за рад свих привредних грана и осталих друштвених делатности, заштита електроенергетских постројења од пожара је јако важна
и врло битан чинилац за несметан рад постројења. Електроенергетска постројења и
делови тих постројења морају да се пројектују и граде тако да се обезбеди исправан рад постројења, што захтева запослење стручних лица на њиховом руковању
као и безбедност околине. Посебно, када су у питању велика и нарочито значајна
електроенергетска постројења треба предвидети специјалне стабилне уређаје за
аутоматско гашење пожара. Мере заштите од пожара ових постројења, њихових
делова и опреме, а нарочито заштита обртних електричних машина, трансформатора, индуктивних отпорника, расклопних апарата и каблова спроводе се према
Техничким прописима за специјалну заштиту електроенергетских постројења од
пожара (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 16/66, 58/72 и 24/75). Ту спадају електричне централе
(хидро, термо и др.) са генераторима снаге преко 40 МVA по јединици, трансформаторске станице са трансформаторима смештеним у зградама снаге 10 MVA по јединици, односно 63 MVA ако су смештене у слободном простору, као и електроенергетска постројења која својом значајном локацијом или диспозицијом захтевају посебне противпожарне уређаје за аутоматско гашење пожара.
2. БРОДСКА ПРЕВОДНИЦА
Између електране и непреливног дела бране је двостепена бродска преводница са предпристаништима. Ширина комора преводнице је 34 m, а корисна
дужина сваке коморе је 310 m. Дубина на прагу преводнице износи 4,5 m и 5 m,
зависно од нивоа изједначења воде у коморама. Нормални ниво изједначења је
52,0 m а када се преводе речно-морски бродови 52,5 m.
Слободни габарит је 10,5 m а када се подигну носачи дизаличне стазе мосних дизалица (400/80+10) Mp за 3,6 m слободни габарит је 13,5 m. Овај габарит и
газ од 5 m омогућују превођење речно- морских бродова. Време превођења износи 70–90 минута. У претпристаништима се групишу пловни објекти пре уласка у
преводницу. На улазу у узводну комору преводнице је горња глава. Узводну и
низводну комору одваја средња глава а на излазу из низводне коморе је доња глава бродске преводнице. Командовање, контрола и управљање радом опреме бродске преводнице је из командног торња који се налази на обалном зиду средње
главе бродске преводнице. За осматрање 6,5 km узводно и 9,5 km низводног пловног пута предвиђен је систем за радарско осматрање, а за осматрање пловила у
зони комора и претпристаништа и контролу положаја врата на коморама, служи
посебан систем за телевизијско осматрање. За регулисање пловидбе кроз бродску
преводницу предвиђен је систем семафорске сигнализације. Пуњење, односно
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пражњење узводне и низводне коморе изводи се преко дистрибутивног система
галерија. Регулациони галеријски затварачи су постављени на све три главе
бродске преводнице и служе за упуштање и испуштање воде из комора, односно
за регулисање овог процеса. За везивање пловила у коморама и претпристаништима бродске преводнице предвиђене су пловеће битве за силу 10 Mp, битве - куке
за силу 10 Mp, битве - куке за силу 20 Mp, фиксне кејске битве за силу од 20 Mp и
фиксне кејске битве за силу 45 Mp. За приступ на дно комора преводнице предвиђене су пењалице - по четири у свакој комори. Имајући у виду да промет кроз
бродску преводницу износи 25 милиона Mp годишње, а да истовремено у једну
комору бродске преводнице може да стане 1 брод тегљач са 9 теретњака (шлепова) носивости по 1200 Mp или 2 самохода шлепа носивости по 5000 Mp, лако
се може закључити да су коморе преводнице, нарочито лети пуне испарења која
проузрокују велику концентрацију експлозивних и запаљивих пара.

Слика 1: Приказ превоза запаљивих материја кроз бродску преводницу

3. ИЗБОР СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ У ХЕ „ЂЕРДAП 1“
Стабилне инсталације за гашење пожара данас се све више примењују у
разним привредним делатностима. Оне се постављају кад је потребна велика количина средстава за гашење у првим тренуцима избијања пожара због високог
степена пожарне опасности и могућности велике брзине простирања пожара, кад
се гашење пожара мора вршити са даљине јер је приступ пожару отежан било
због положаја објеката који се гаси било због високих температура које се развијају, кад присуство људи у објекту где се одвијају аутоматски технолошки процеси није стално па је потребно аутоматско гашење пожара и кад гашење пожара не
може да се обави мобилном опремом. У објектима и просторијама у којима се
обављају технолошки процеси у којима се користе или производе запаљиве и
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експлозивне материје или стварају експлозивне смеше постављају се стабилне
инсталације за гашење пожара у складу са Законом о заштити од пожара.
Стабилне инсталације за гашење пожара се изводе као:
- аутоматске стабилне инсталације за гашење пожара, и
- полуаутоматске стабилне инсталације за гашење пожара.
Aутоматске инсталације за гашење пожара су стабилне инсталације где
се активирање врши аутоматски, без присуства човека и истовремено са настанком пожара ступају у дејство. Полуаутоматске инсталације за гашење пожара су
стабилне инсталације где активирање врши човек са даљине, а средства преношења даљих команди су аутоматска. Избор типа стабилних инсталација за гашење пожара врши се у зависности од тога шта се гаси. У зависности од материја
које се гасе бирамо и средство за гашење пожара према могућим класама пожара
који се могу јавити, а у складу са нашим стандардима.
Врсте стабилних система за гашење пожара
Према врсти средстава за гашење која се користе, постоје следећи аутоматски стабилни системи за гашење пожара:
- аутоматски стабилни системи за гашење пожара водом,
- аутоматски стабилни системи за гашење пожара пеном,
- аутоматски стабилни системи за гашење пожара гасом,
- аутоматски стабилни системи за гашење пожара прахом и
- аутоматски стабилни системи за гашење пожара паром.
Заштита од пожара у хидроелектранама је специфична и захтева употребу
различитих система гашења. Ради спречавања пожара који би се појавио у појединим машинама, уређајима или просторијама хидроелектране или њеним пратећим објектима, а да би се исти у самом зачетку угушио, предвиђена су разна
средства и начини који одговарају особинама материјала захваћених пожаром, а
уједно имају и најмање штетног утицаја на машине, уређаје или просторије захваћене пожаром.
Услед различитих особина, стања и положаја, пожар у појединим деловима постројења гаси се различитим средствима и на различите начине.
У Хидроелектрани ''Ђердап 1'' Кладово усвојени су следећи начини гашења (табела 1):
Табела 1: Начини гашења у Хидроелектрани „Ђердап 1“
Р. бр.

Простори штићени стабилним
системом за гашење

Врста
стабилног система

1.

Генератори

Стабилни систем за гашење пожара водом

2.

Трансформатори

Стабилни систем за гашење пожара водом

3.

Депонија уља

Стабилни систем за гашење пожара
угљендиоксидом

4.

Бродска преводница

Стабилни систем за гашење пожара пеном
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4. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПЕНОМ
У БРОДСКОЈ ПРЕВОДНИЦИ
Пожари на бродовима нису чести али су веома опасни. Један од најчешћих и најопаснијих узрочника пожара је свакако запаљивост материјала који се
транспортује, а првенствено нафта и нафтни деривати који се превозе бродовимацистернама. Имајући у виду да промет кроз бродску преводницу износи 25 милиона Мp годишње, а да истовремено у једну комору бродске преводнице може да
стане један брод тегљач са девет теретњака (шлепова) носивости по 1200 Мp или
два самохода шлепа носивости по 5000 Мp, лако се може закључити да су коморе
преводнице, нарочито лети пуне испарења која проузрокују велику концентрацију експлозивних и запаљивих пара. Због густог размештаја бродова у коморама
преводнице, постоје услови за појаву варнице (''крзање'' пловила о зидове, међусобно ударање пловила, трење челичних ужади о битве, итд.), која би изазвала
паљење запаљивих експлозивних смеша. Стабилни систем за гашење пожара у
бродској преводници није предвиђен за заштиту бродова од појаве пожара и експлозије већ само за заштиту објеката преводнице од пожара и експлозије. Заштиту бродова од пожара и експлозија треба да обезбеди постојећа опрема на броду
уз одговарајуће руковање од стране посаде. Имајући у виду напред наведено као
и функционалност и диспозицију бродске преводнице и досадашња искуства у
погледу гашења пожара у складиштима и рафинеријама нафте и нафтних деривата, за заштиту комора бродске преводнице од пожара изабрана је једна стабилна инсталација за гашење пожара са пеном. Након урађеног идејног пројекта
за гашење пожара од стране ''Енергопројект'' Београд и техничких услова за уговарање расписана је лицитација. Међутим, нико од домаћих произвођача ове опреме није доставио понуду изузев четири међународне фирме. Прихваћена је понуда фирме ''Тотал''- СР Немачка. Сваки брод током проласка кроз горњу и доњу комору преводнице, видљив је од стране капетана преводнице који се налази
у командном торњу. У коморама преводнице на сваких 37,5 метара налази се
пловећа битва која има свој број тако да капетан из командног торња тачно зна у
ком делу преводнице се налази сваки брод, па и брод на коме се евентуално
појавио пожар. На основу овога сматра се да је довољно ако се цела површина
бродске преводнице подели на шест секција и осигура сигурно гашење само
једне секције. Међутим, како се гориво са брода на коме се појави пожар може
разлити по целој комори, систем је пројектован за истовремено гашење три до
шест секција преводнице тј. целе коморе. За сваку секцију је предвиђена батерија
са 8 монитора за гашење. Укупно је предвиђено 48 монитора за целу преводницу.
Капацитет сваког монитора износи приближно 1,9 m3/минута. Постављени су на
парапетном зиду, а снабдевени су регулационим вентилом и могу се покретати
ручно у хоризонталној и вертикалној равни. Поред тога, монитори имају аутоматско осцилаторно кретање у хоризонталној равни са погоном воде за гашење
пожара.
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Слика 2: Приказ монитора за гашење пожара на бродској преводници

Домет млаза који излази из монитора је око 34 m. Распоред монитора је
наизменичан тако да је покривена цела површина преводнице. Уколико се
истовремено гасе три секције (цела комора) са пројектованом количином воде и
пене, гашење може да траје 37 минута. Екстракт за стварање емулзије налази се у
два резервоара запремине по 36 m3 смештена у мешачкој станици. Убацивање екстракта у мешач врши се црпним агрегатом. Свака грана са мешачима има свој
црпни агрегат. Запремина резервоара одређена је из услова да емулзија у себи
садржи 3% екстракта, тј. ствара ТЕШКУ ПЕНУ.
Стабилним системом се даљински управља са командног торња бродске
преводнице. Када се на броду појави пожар и руковалац преводнице утврди у
којој секцији преводнице се налази брод, притиска дугме даљински управљаног
електромоторног засуна Ø 350 mm на цевоводу који иде до те секције. Вода из
резервоара кроз цевовод Ø 600 mm, ''Вентури'' мешача, колектора и цевовода Ø
350 mm иде до батерије од 8 монитора угрожене секције преводнице. Истовремено се укључује црпни агрегат за убацивање екстракта у мешач и у њему се формира емулзија која се при изласку из монитора претвара у пену. Друга грана мешача и црпни агрегат за убацивање екстракта се не укључује јер представљају
100 % резерву. Aко из неког разлога дође до квара на мешачу или његовом црпном агрегату, руковалац преводнице даљински затвара електромоторни засун Ø
500 mm испред мешача и делује на дугме за отварање електромоторног засуна на
другој грани, тако да вода пролази кроз резервни мешач. Истовремено се активира црпни агрегат за убацивање екстракта у резервни мешач. Уколико се брод налази између две секције, даљински се активирају оба електромоторна вентила Ø
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350 mm на цевоводима који воде до батерије монитора за обе секције. Aко се
електромоторни засун Ø 350 mm не активира, тада сменски радник- хидрауличар
улази у мешачку станицу, отвара засун који се налази на цевоводу Ø 350 mm који
спаја два оближња цевовода који воде до преводнице. Тада затвара низводни засун Ø 350 mm суседног цевовода да би се спречило отицање воде у нежељену
секцију. Тек тада се активира електромоторни засун и емулзија одлази у ону секцију преводнице у којој се јавио пожар.

Слика 3: Приказ просторије мешачке станице

Слика 4: Функционална проба стабилног система бродске преводнице
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Слика 5: Шематски приказ стабилне инсталације бродске преводнице

Да би се битна опрема преводнице и електране заштитиле од повишене
температуре у случају пожара предвиђено је хлађење довољном количином воде
следећих делова објеката: затварача и врата горње, средње и доње главе, врата на
улазу у машинску зграду, бетонског зида доње коморе преводнице наспрам машинске зграде увећаној за 2 m.
Испитивање и одржавање стабилног система
за гашење пожара бродске преводнице
- Дневне контроле укључење главног напојног прекидача и свих аутомата у главном разводном орману, да су цевоводи свих секција од
електромоторних затварача Ø 350 mm до монитора испуњен водом.
Контрола се обавља контролисањем постојања воде код самих монитора. У случају да је цевовод испражњен, допунити га малим отварањем вентила одговарајуће секције (само лети).
- Недељне контроле исправност сигналних светиљки и прегореле мењати, рад уређаја за вентилацију и грејање, исправност расвете и прегореле светиљке мењати, ниво екстракта у резервоарима.
- Тромесечне контроле рад електромоторних вентила, електромагнетних
вентила и пумпи за екстракт командовањем из мешачке станице.
- Контрола пре зимског периода преподесити програмско отварање
електромоторних затварача Ø 350 mm ако су били подешени за летњи
период, испразнити цевоводе свих секција од електромоторних затварача Ø 350 до монитора.
- Контрола у летњем периоду када се стекну услови уградњом уређаја
за контролу испуњености цевовода водом, преподесити програмско
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-

отварање електромоторних затварача Ø 350 mm, напунити цевоводе
секција водом до монитора отварањем вентила секције.
Годишње контроле контролисати ниво уља у погону електромоторних вентила, подмазати лежајеве пумпи, извршити анализу екстракта,
подмазати мониторе.

5. ЗAКЉУЧAК
Објекат ХЕ ''Ђердап 1'' Кладово је од државног значаја јер је лоциран на
граници између Србије и Румуније, а имајући у виду материјалну штету које
пожари могу да нанесу, а у извесним случајевима могу да доведу до и потпуног
обустављања погона електране, превентивној заштити од пожара посвећује се посебна пажња. Уградњом стабилних система за гашење пожара у ХЕ ''Ђердап 1''
Кладово и поштујући захтеве које стабилни системи морају испунити може се рећи да је погонска спремност за гашење на објекту на завидном нивоу. При постављању и уградњи стабилних система на опреми агрегата, генератора, трансформатора, депонији уља и посебно бродској преводници извршена је заштита
уређаја и опреме узимајући у обзир све њихове специфичности: могућност гашења, брзина гашења, тј гашење у првим тренуцима избијања пожара, простор без
сталног присуства дежурног особља, количина средства за гашење, итд. Одговарајући надзор и контрола система су најбитнији елеменати за одржање вредности
система која оправдава његову уградњу. Особље ангажовано на испитивању и
одржавању стабилних инсталација у задатим временским роковима, а по упутству произвођача, је стручно оспособљено и одговорно. О томе говори податак
да ови системи функционишу и након 36 година од постављања.
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ИСПИТИВAЊЕ И СЕРТИФИКAЦИЈA
РУЧНИХ И ПРЕВОЗНИХ
AПAРAТA ЗA ГAШЕЊЕ ПОЖAРA
Слободан Џелетовић1, Славиша Тодоровић1, Стеван Јовичић1
vozila@toc.vj.yu
РЕЗИМЕ
Поштовање законске регулативе из области ручних и превозних апарата за гашење
пожара је услед познатих догађаја из деведесетих година је занемарено. Од пре неколико
година постоји клима у државној управи да се ова област поново постави на ноге и законски уреди. У светлу усаглашавања наших прописа са прописима ЕУ наглашена je потреба
за израдом нових SRPS стандарда или усвајањем и применом постојећих стандарда ЕУ.
Кључне речи: Законска регулатива, сертификација апарата, ручни и превозни апарати за гашење пожара, стандарди ЕУ

TESTING AND CERTIFICATION
OF PORTABLE AND MOBILE
FIRE EXTINGUISHERS
ABSTRACT
Due to well-known and tragic events in former Yugoslavia from the last decade of the
twentieth century, fire protecting rules observing was disregarded. A few years ago the aproach of
governmental authorities to this problem began to change. In order to join the European Union,
our country has to do a significant job of the harmonization of domestic laws and standards with
the current regulations in the European Union.
Keywords: Legislation, certification, portable and mobile fire extinguishers, EU standard

1. УВОД
Област противпожарне заштите у Републици Србији се услед добро познатих догађаја из деведесетих година прошлог века нашла у веома незавидном положају. Законска регулатива није поштована. Однедавно, постоји клима у држав-

1

176

Технички опитни центар, Београд, Србија

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

ној управи да се ова област поново постави на ноге и законски уреди. Наредбе са
обавезном применом, технички прописи и стандарди из области противпожарних
апарата, а који важе у Републици Србији су стари око 25 година. Технички опитни
центар из Београда се 2006. године појавио као компетентан и поуздан партнер у
области испитивања ручних и превозних апарата за гашење, а према Наредби о
обавезном испитивању ових средстава пре пуштања у промет на тржиште Републике Србије. Услуге ТОЦ су у последње три године користили скоро сви домаћи произвођачи и већина увозника апарата за гашење пожара.
2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Наредба о обавезном атестирању ручних и превозних апарата за гашење
пожара датира из 1983. године (Сл. Лист СФРЈ бр. 16/1983.), дефинише поступак
сертификације. Наредба позива стандарде серије SRPS Z.C2.020 до SRPS Z.C2.140
којима су дефинисани захтеви квалитета апарата за гашење и методе испитивања.
Види се да стандарди и наредба постоје дуже време али да нажалост у једном временском периоду нису поштовани. Наиме, савестан рад тржишне инспекције је
предуслов да се сви они који партиципирају на тржишту у републици Србији приморају на поштовање постојећих прописа. Из досадашњег искуства у испитивању
апарата а затим и у процесу сертификације апарата стекао се утисак да су поједини
произвођачи и увозници апарата били затечени и изненађени потребним обимом
испитивања и неопходним квалитетом техничке документације која се захтева, а са
техничке стране дефинише производе чијом се производњом управо баве.
3. ПОСТУПАК СЕРТИФИКАЦИЈЕ
Шта је потребно учинити да би се апарат за гашење пожара могао продавати на тржишту Републике Србије? Прво и основно је Набавити сертификат за апарат. После захтева за сертификацију који се упути овлашћеној установи добија се
одговарајући формулар који треба попунити. Формулар, поред општих података
садржи и захтеве за следећим елементима:
- конструкционом документацијом која дефинише све уграђене склопове и делове апарата,
- упутством за употребу апарата,
- подацима о производу (техничким карактеристикама),
- подацима о произвођачу, увознику и земљи порекла,
- податцима о количини увезениха апарата (за увозне апарате),
- атестом о апаратима као судовима под притиском и атестом за уграђену арматуру,
- атестом за материју за гашење пожара,
- бројем и датумом фактуре за увозне апарате,
- бројем царинске декларације за увозне апарате,
- сертификатима издатим за апарате од стране других институција (ако
постоје).
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Стиче се утисак да технички кадар који је запослен код произвођача или
увозника у почетку није разумевао смисао потребе за постојањем уређене и ажурне техничке документације задовољавајућег квалитета. После две године, захваљујући принципијелном приступу ТОЦ, може се рећи да је постигнут напредак у овој
области. Произвођачи и увозници су оформили техничку документацију која
одговара средствима која сами производе или увозе. Питање придржавања и ажурирања, произвођача или увозника, конструкционој документацији ће се тек показати кроз поступке редовне контроле саобразности. Међутим, и даље се на тржишту појављују средства која нису прошла поступак сертификације. На овај начин су
су сви произвођачи и увозници који поштују законску процедуру доведени у
неравноправан положај. Са једне стране њихови апарати су скупљи из разлога што
сертификација има своју цену, а са друге стране њихови апарати имају потврду о
квалитету која нема одговарајућу тежину јер корисници тј. купци у Републици
Србији су још навикнути да је пресудан фактор при куповини – цена. Треба рећи
да апарат који нема сертификат, није нигде званично ни испитан, па је његова
ефикасност под знаком питања.
4. ОБИМ ИСПИТИВАЊА
Обим испитивања која се спроводе над апаратима ни учему не зависи од
овлашћеног тела које обавља испитивање, обим испитивања је дефинисан Наредбом о обавезном атестирању и одговарајућим SRPS стандардом за одређени тип
апарата. Укратко, апарати који се први пут појављују на тржишту пролазе типска
испитивања која подразумевају:
- испитивање отпорности на вибрације,
- испитивање ефикасности гашења пожараа,
- испитивање домета млаза и времена непрекидног пражњења,
- испитивање количине средства за гашење,
- испитивање издржљивости под притиском,
- испитивање непропустљивости
- испитивање ефикасности рада сигурносне направе,
- испитивање употребљивости за гашење пожара на електричмом
инсталацијама.
Идентичан обим испитивања се спроводи и на апаратима из увоза када се
по први пут увозе. Домаћи произвођачи се касније контролишу сваке друге године кроз контролу саобразности, а увозници приликом сваке партије увоза. Обим
испитивања ради провере контроле саобразности се састоји у:
- провери непропустљивости,
- провери ефикасности сигхурносне направе,
- провери домета млаза и времена непрекидног пражњења.
До сада је у ТОЦ Београд испитано 60 апарата који су прошли типска испитивања и већи број апарата којима је контролисана саобразност са постојећим
типом. У питању су апарати како домаћих произвођача тако и апарати стране
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производње. Од наведеног броја 54 апарата су добила сертификат, за 4 апарата
испитивање је још у току а 3 апарата су одбијена. На тај начин је тржиште
Републике Србије у доброј мери покривено апаратима провереног квалитета.
Интересантно је да су се највећи проблеми појавили у задовољавању захтева
квалитета за највеће апарате, S50 и S100. Ниједан од испитиваних апарата није
успео да задовољи захтева за домет и још важније за ефикасност гашења. На тај
начин тренутно у Србији не постоји апарат овога типа који се налази у употреби
а поседује сертификат. Проблем постоји већ две године а већина произвођача је
прилично инертна у његовом решавању.

Слика1: Испитивање ефикасности гашења пожара
употребом апарата S50A

5. СТАНДАРДИ ЕУ
Тренутно важећи стандарди у ЕУ који покривају област ручих и превозних апарата за гашење носе следеће ознаке: Серија стандарда EN 3 која покрива
ручне апарате за гашење и стандард EN 1866 који покрива превозне апарате за
гашење пожара.
Упоредним прегледом европских стандарда и стандарда SRPS уочава се
да су европски стандарди окренути више строгом поштовању квалитета материјала од којих се праве тела апарата, технолошким поступцима израде који се захтевају, квалитету мерних инструмената који се налазе на апаратима под сталним
притиском, квалитету сигурносних вентила, механичким испитивањима, лиценцираном радном снагом која учествује у производњи апарата. Стандарди ЕУ који
дефинишу ову област се у доброј мери разликују у погледу захтева квалитета у
односу на SRPS стандарде. Није у питању разлика у захтеваним техничким карактеристикама колико у инсистирању законодаваца у ЕУ на квалитету материјала, квалитету саставних делова, технологији израде самих апарата, стриктно прописаном означавању. У светлу приближавања ЕУ, домаћи произвођачи апарата,
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уколико желе приступ на тржиште ЕУ морају набавити серију стандарда EN 3 и
EN 1866 и придржавати се захтева који су у њима наведени. Такође, уколико се
поменути ЕУ стандарди усвоје као важећи стандарди у Републици Србији (што је
обавеза Србије у склопу испуњавања захтева за чланство у ЕУ), сви апарти који
се налазе у употреби у Републици Србији ће морати да прођу кроз поступак диференцијалних испитивања која ће се обавити у склопу редовне контроле саобразности.
6. ЗАКЉУЧАК
Уместо закључка примећено је да се на тржишту појављују и апарати за
гашење прахом, нестандардних величина: 0,8 kg; 1,5 kg као и апарати са иновативним пуњењем и слична „револуционарна” средства. На тај начин се жели на тржиште пласирати апарати који нису наведени у Наредби о обавезном атестирању. Такви апарати се не налазе ни у важећим стандардима ЕУ. Постоји потреба
да се у сарадњи са тржишном инспекцијом обезбеди да и ови апарати обавезно
прођу неку врсту контроле из разлога што на се испитивању у ТОЦ дошло до разочаравајуће лоших учинка ових апарата у ефикасности гашења пожара. На тај
начин би се будући корисници обезбедили од лажног осећаја сигурности који
имају куповином апарата који нису нигде проверени, а у чију би се неефикасност
уверили баш у тренутку када им је средство за гашење најпотребније.
7. ЛИТЕРАТУРА
1. ***: „Наредба о обавезном атестирању ручних и превозних апарата
за гашење пожара”, Службени лист СФРЈ 16/1983.
2. ***: Серија SRPS стандарда Z.C2.020 до Z.C2.140, Службени лист
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ВAТРОГAСНО ВОЗИЛО СПЕЦИЈAЛНЕ НAМЕНЕ
НA ОСНОВИ ТЕНКA Т-55
Младен Пантић1, Горан Јанковић1, Миленко Тајевић1
Славомир Главонић2, Боривој Перић2
borivoj.peric@rnp.co.yu
РЕЗИМЕ
Примена и коришћење војних технологија за комерцијалне потребе у свету је веома изражена. Овај рад се базира на имплементацији научних достигнућа војне технологије
у развоју и начину употребе мобилних средстава у противпожарној заштити.
Последњих година човечанство је суочено са све израженијим високим просечним
температурама, које за последицу имају елементарне непогоде-суше, што на крају резултује учесталим пожарима великих размера (шумски комплекси, ниско растиње, пољопривредни усеви,..).
При гашењу оваквих врста пожара неминовне околности су: отежан приступ локацији догађаја, отежано оријентисање на великом простору, високе температуре, изражена
задимљеност, неповољна конфигурација терена,...
За рад у овако тешким условима неопходна је примена возила добрих маневарских
карактеристика и високе проходности. С обзиром да у војсци Србије постоје тенкови Т-55,
проглашени као неперспективна средства, који се могу веома ефикасно користити за модификацију у ватрогасна средства специјалне намене.
У раду је обрађена модификација тенка Т-55 у специјално ватрогасно возило, намењено за интервенције за већ поменуте отежане услове.
Кључне речи: возило, ватрогасно возило, VV-55, конверзија

FIREFIGHTING VEHICLE FOR SPECIAL PURPOSES
ON TANK T-55 BASIS
ABSTRACT
The application and usage of military technologies for commercial purposes is very
frequent in the world. This paper deals with the implementation of scientific achievements in
military technology in the development and mode of utilization of mobile means in fire protection.
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In the last years mankind is facing high average temperatures, which as a consequence
have natural disasters – droughts that in the end result in big wildlife fires devastating woodland,
bush, crops, etc. Inevitable circumstances in extinguishing such fires are: difficult approach to the
very location, difficult orientation in a vast area, high temperatures, high smoke emission, unfavourable landscape configuration, etc.
To work under such difficult conditions it is necessary to have highly penetrable vehicles
with good maneuver characteristics. Since the Serbian Army has tanks T-55 declared to be nonprospective means, they can be transformed efficiently into firefighting vehicles for special
purposes.
The paper deals with the modification of tank T-55 into a special firefighting vehicle for
interventions under previously mentioned hard conditions.
Key words: vehicle, firefighting vehicle, VV-55, conversion

1. УВОД
У 2007. години у Србији забележена су 482. шумска пожара на површини
од 34.000 хектара. Штета је процењена на око 40 милиона евра. Узрок више од
95% случајева је човек који их је изазвао немаром, нехатом и незнањем. Као додатни фактор који утиче на пораст шумских пожара се све чешће помиње и глобално загревање атмосфере.
Мерење температурних промена у периоду после 1991. године бележе интезиван раст просечне годишње температуре ваздуха у Србији, која се креће око
2,5 0С, при чему је највећи пораст просечне температуре у току летњих месеци,
који износи 3,5 0С.
Да би се шуме успешно штитиле од шумских пожара, а штете смањиле,
потребно је предузимати мере које треба да омогуће успешну заштиту од пожара.
То су, пре свега, прецизно урађен план, организована противпожарна служба,
обучено и технички опремљено људство, а нарочито стално едуковање свих грађана да упознају, воле и чувају шуму од пожара. Посебну пажњу треба посветити
развоју и коришћењу противпожарне опреме, а нарочито возила, која су у условима гашења шумских пожара од веома великог значаја.
2. ШУМСКИ ПОЖАРИ И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ
Шумски пожари се класификују на следеће:
- крунски
- пузећи
- подземни.
Присутне опасности при гашењу шумских пожара су од пламена, високе
температуре, дима и физичког повређивања (од пада грана и стабала).
Од алата, опреме и машина у гашењу шумских пожара користе се:
- лопате, секире, грабуље, виле, моторне и ручне тестере, метларице,
- трактори и гусеничари са плугом, риголери,
- аутоцистерне и друга ватрогасна возила са уграђеним центрифугалним пумпама и одговарајућом врстом и количином потисних црева,
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разделница, сабирница, млазница (обичних, универзалних и специјалних),
- леђне прскалице, канте,
- заштитна опрема ватрогасаца (одећа, чизме, заштитне маске, рукавице, шлем, наочаре, капе) и
- опрема прве помоћи за случај повреда.
Поред алата и опреме којом располажу предузећа шумарства и ватрогасне јединице, користе се и опрема којом располажу комуналне службе, водне заједнице, грађевинска предузећа, војне јединице и грађани.
Последњих година тренд у целом свету при гашењу великих шумских пожара је коришћење специјалних средстава и возила, која својим карактеристикама омогућују савлађивање тешко проходних терена и ефикасан приступ ватреној
стихији. Велики успех у гашењу пожара у 2007. години у Србији (Стара Планина, Делиблатска пешчара) постигао је руски војни авион Иљушин, који је реконструисан и прилагођен гашењу шумских пожара. Такође, позната је и употреба
млазно-пропулзивних мотора са авиона МИГ за стварање водене магле на великим површинама.
На основу искуства из претходних година када су пламене стихије нанеле
Србији и другим земљама у окружењу велике материјалне губитке, као и штете по
природне ресурсе и околину, настала је идеја да се конверзијом тенка Т-55 реализује ватрогасно возило. С обзиром да се у Војсци Републике Србије налази велики
број борбених возила – тенкова Т-55, који као неперспективна средства више нису
у оперативној употреби, постоји реална могућност да се ова возила са релативно
малим економским улагањима конвертују у специјална ватрогасна возила.
3. КОНВЕРЗИЈА ТЕНКА Т-55 У ЦИВИЛНО ВОЗИЛО
СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ
Опште поставке
Под појмом конверзије подразумевамо процес пројектовања и производње
новог савременог мобилног средства, где се применом разних техничких решења
једно средство претвара у средство друге врсте и намене. Као полазна основа обично се узима неперспективно возило коме су истекли ресурси, а које својим добрим
техничким карактеристикама и перформансама може послужити као база на коју
се додавањем савремених система добија перспективно возило друге намене.
У раду је представљено идејно решење конверзије тенка Т-55 у ватрогасно возило VV-55 намењено за деловање на неприступачном терену и у отежаним
условима рада и приступа месту избијања пожара.
Тактичка употреба VV-55 у гашењу шумских пожара
Робусна конструкција тенка омогућава уградњу класичне ватрогасне
стабилне и мобилне опреме а базирана је на основу техничких могућности и следећих тактичких захвата:
- Пресецање и успостављење пожарног сектора. Садашња пракса је да
се то изводи мануелно, ручно или са грађевинским машинама.
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Спашавања људи, учесника у гашењу пожара и опреме из пожарних
сектора. Неретко људство и посаде које гасе пожаре, као и ватрогасна
опрема бивају угрожене затварањем ватреног обруча.
- Као подршка ватрогасним екипама за рад у зонама опасности од пожара.
Технички захтеви за VV-55
Возило које би технички одговарало за рад у оваквом амбијенту треба да
буде опремљено са:
- ватроотпорном бојом (30 min)
- системом за самозаштиту
- системом за оријентацију
- системом за расвету
- системом филтеровентилационог уређаја за загађене средине (штетни
гасови и дим)
- гусеницама као средство за кретање
- уређајем за извлачење
- ралицом за хоринзонталну санацију терена
Ватрогасна опрема VV-55
Специјално ватрогасно возило VV-55 треба да буде снабдевено следећом
ватрогасном опремом:
- телескопски хидраулични стуб
- млазнице за распршени млаз за заштиту возила и терена око возила
- ватрогасна пумпа нормалног, високог капацитета до 3200 l/min
- монитор за гашење пожара до 2400 l/min (компактан и распршен млаз)
- витла са млазницама за водену маглу до 800 l/min
- млазнице за гашење подземног пожара
- улазима за напајање возила водом
- потисним излазима за повезивање навалних линија ∅25-110 mm
- резервоаром за воду
- резервоаром за мочило
- резервоаром за екстракт.
Наведена ватрогасна опрема је класификована за основну намену возила
приликом гашења пожара класе A (шумских, пожара стрмих усева и растреситог
материјала) и пожара класе Б уз уградњу одговарајуће опреме (запаљивих течности, нафтних поља, складишта, нафтовода, гасовода, продуктовода где је посебно
изражен ризик од boil over-а и експлозије).
Идејно решење VV-55
На основу тенка Т-55 уграђена је надградња која омогућава смештај возача и два члана посаде. Један члан посаде који седи десно од возача задужен је за
рад на монитору за гашење пожара, а други члан посаде има своја задужења у ватрогасној екипи у циљу сузбијања пожара на терену.
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