
 ПРИЛОГ 4. 
 

ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА ЗА ПЛУТАЈУЋЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ И ЈАВНЕ СВРХЕ 
 
I. ЗОНА ПЛУТАЊА - ОДОБРЕЊЕ И НАДЗОР НАД ГРАДЊОМ 
 
1.01 Општи захтеви 
1. Технички захтеви из овог правилника се примењују на плутајуће објекте за 

привредне и јавне сврхе, осим за бункер станице за снабдевање бродова горивом и 
плутајуће објекте за снабдевање бродова горивом.  

2. Плутајући објекат је пловило без сопственог погона где по правилу није предвиђено 
за премештање нити за обављање посебних радова на унутрашњим водама (купатило, 
хангар, воденица, рибарска тиквара, кућа за одмор, понтон, понтонски мост, 
стамбена лађа, угоститељски објекат, сплав, кућица, плутајућа радионица и сл.). 

3. На производно – процесну опрему која се поставља на плутајуће објекте не односе се 
одредбе ових правила.  

4. Плутајући објекат за привредне и јавне сврхе се гради код произвођача који је 
признат за производњу плутајућих објеката. 

5. Одобрени тип плутајућег објекта значи да је прототип плутајућег објекта изграђен и 
испитан у складу са захтевима ових правила. 

6. Плутајући објекти изграђени у другачијим условима производње, од других 
материјала, другим методама или другим уређајима који нису наведени у овим 
правилима, могу бити одобрени, ако се таква алтернативна израда покаже једнако 
вредна захтевима ових правила. 

  7. Ова правила се односе на:  
1) смештај и заштиту лица на плутајућем објекту;  
2) заштиту на раду лица запослених на плутајућем објекту; 
3) заштиту плутајућег објекта; 
4)  заштиту ствари и робе на плутајућем објекту; 
5) заштиту околине. 

 
1.02 Врсте плутајућих објеката – дефиниције 
1. У овим правилима поједини употребљени изрази имају следеће значење: 

1) купатило-плажа је плутајући објекат намењен за пријем купача; 
2) плутајући угоститељски објекaт је плутајући објекат намењен за пружање 

угоститељских услуга са или без кабина за ноћење (ресторан, кафе, клуб, хотел, 
хостел и сл.);  

3) плутајућа сала је плутајући објект на коме се налази сала уређена за приказ 
филмских, позоришних и других представа и / или другe намене; 

4) стамбена лађа је плутајући објекат намењен и опремљен за дужи боравак, 
укључујући исхрану и ноћење, чланова посаде других пловила у време када не 
раде на тим пловилима,  

5) плутајући санитетски објекат је плутајући објект намењен искључиво за 
здравствену службу; 

6) сплав- кућа је плутајући објекат намењен за породично становање или боравак у 
циљу одмора који се не користи у комерцијалне сврхе; 

7) понтон је елемент плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе који представља 
труп плутајућег објекта на који се изграђује одговарајућа надградња; 

8) понтонски мост је плутајући објекат који се састоји од једног или низа 
усидрених и / или привезаних и међусобно повезаних понтона;  
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 9) плутајући док је плутајући објекат изграђен и опремљен за дизање из воде и 
спуштање у воду пловила у сврху прегледа и радова на подводном делу; 

10) плутајућа радионица је плутајући објекат опремљен машинама и алатима 
потребним за поправку уз њу привезаних пловила; 

11) плутајуће производно / процесно постројење је плутајући објекат на коме су 
уграђена производно-процесна постројења (плутајућа електрана, плутајућа 
фабрика и сл); 

12) хангар је плутајући објекат намењен за смештај пловила; 
13) воденица је плутајући објекат на који је постављен млин који се покреће снагом 

воденог тока; 
14) рибарска тиквара је плутајући објекат за чување живе рибе који на оплати 

одељења у коме се чува риба има отворе који омогућују струјање воде кроз 
објекат.  

1.03 Зона пловидбе. 
1. Пројектна категорија плутајућег објеката предвиђена овим правилима је за зону 

пловидбе 3, са значајном висином таласа до 0,6 m.  
 
1.04 Надзор над градњом  
1. Плутајући објекти, осим оних који се граде као типски одобрени објекти према 

подтачки 1.05, су изграђени под надзором надлежног органа који обухвата: 
1) одобрење техничке документације; 
2) одобрење материјала и опреме;  
3) прегледе за време градње плутајућег објекта; 
4) издавање исправе после успешно завршене градње; 
5) надзором су обухваћени само они делови конструкције и опреме битни за 

безбедност објекта. 
2. Одобрење техничке документације 

1) Доставља се на одобрење техничка документација која се односи на: 
(1) генерални план, смештај опреме и лица; 
(2) технички опис; 
(3) линије плутајућег објекта; 
(4) дијаграмски лист; 
(5) одржавање на површини, стабилитет и надвође; 
(6) главно ребро; 
(7) карактеристичне попречне пресеке;   
(8) карактеристичне уздужне пресеке; 
(9) палубе; 
(10) опрему за сидрење и вез; 
(11) отворе на трупу и палуби и средства за њихово затварање; 
(12) опрему за прилаз плутајућем објекту; 
(13) машинске уређаје; 
(14) системе и цевоводе; 
(15) уређаје за грејање и хлађење; 
(16) уређаје за спречавање загађивања са плутајућег објекта; 
(17) електричне уређаје; 
(18) план безбедности, распоред противпожарне и спасилачке опреме, као и 

путева за евакуацију; 
(19) безбедност и здравље на раду;  
(20) уређаје за руковање теретом; 
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(21) програм испитивања. 
2) По одобрењу се 2 примерка техничке документације враћају власнику и 

произвођачу, а један примерак остаје надлежном органу. 
3. Одобрење материјала и опреме 

1) материјали од којих се гради плутајући објекат и опрема која се у објекат уграђује, 
а битни су за безбедност објекта су одобрени од надлежног органа или признатог 
класификационог друштва или именованог тела; 

2) у изузетним случајевима надлежни орган може да прихвати материјале и опрему 
који нису одобрени уколико се испитивањима докаже да је квалитет тих 
материјала и опреме једнак квалитету одобрених;     

4. Прегледи за време градње плутајућег објекта 
 1) прегледе врше експерти надлежног органа; 
 2) прегледи се врше континуирано у току градње плутајућег објекта;  
 3) прегледи обухватају идентификацију материјала и опреме, као и сва испитивања 

 и мерења за време градње плутајућег објекта; 
5. Издавање сведочанства о градњи плутајућег објекта 

1) за изграђени плутајући објекат по завршетку градње и успешно извршених 
прегледа се издаје Сведочанство о градњи плутајућег објекта;  

2) Сведочанство о градњи плутајућег објекта садржи податке о објекту као што су: 
произвођач, врста, тип, број градње или идентификациона ознака произвођача, 
основне димензије, допуштени број лица, зона пловидбе (плутања); 

  
1.05 Градња типских плутајућих објеката  

1) за плутајуће објекте се допушта серијска производња према одобреној 
документацији типа која подлеже периодичним прегледима; 

 
1.06 Одобрење типа плутајућег објекта 
1. Опште 

1) сваки поједини тип плутајућег објекта се одређује јасно, и може да обухвати само 
плутајући објекат истог облика, величине и опреме; 

2) захтев за одобрење тражи произвођач у писменом облику. 
2. Техничка документација 

1) за сваки тип плутајућег објекта произвођач доставља на одобрење техничку 
документацију према подтачки 1.04; 

2) одобрена документација се у 2 примерка враћа произвођачу и власнику, а један 
примерак остаје код надлежног органа. 

3. Испитивања и прегледи  
1) после израде прототипа плутајућег објекта, који је предвиђен за испитивање типа, 

прегледом се утврђује да је изграђен у складу са одобреном техничком 
документацијом и квалитетне израде; 

2) даје се на увид документација којом се потврђује да су задовољени захтеви за 
материјале и опрему; 

3)  у сврху добијања одобрења типа на прототипу плутајућег објекта се обављају 
испитивања стабилитета, оптерећења, везивања и других проба. 

У случају промене намене, односно значајних преправки на плутајућем објекту за 
привредне и јавне сврхе власник обавештава лучку капетанију која води уписник у 
који је плутајући објекат за привредне и јавне сврхе уписан пре почетка радова. У 
зависности од природе преправки, Управа захтева и достављање техничке 
документације, на основу које се оцењује подобност планиране преправке и утврдити 
обим надзора током извођења радова и завршног прегледа. 
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II. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ГРАДЊУ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 
 
2.01 Дефиниције и ознаке 
1.    У овом делу правила, примењују се следеће дефиниције и ознаке:  

Loa- Дужина преко свега, је највећа дужина у шта су укључени одбојници и опрема 
трупа (m). 

L-Дужина је растојање измерено у равни водне линије највећег газа између тачака њеног 
пресека, на крајевима плутајућег објекта, са симетралном равни (m). 

 Ако је облик крајева плутајућег објекта неуобичајен, о дужини плутајућег објекта у 
сваком поједином случају посебно разматра Управа. 

d- Конструктивни газ је вертикално растојање, измерено на средини дужине од горње 
ивице плосне кобилице, или од пресечне тачке унутрашње површине спољне 
оплате и гредне кобилице, до водне линије највећег газа (m). 

dmax-   Максимални газ је вертикално растојање, измерено од најниже тачке плутајућег 
објекта до водне линије празног плутајућег објекта (m).  

dmin- Газ празног плутајућег објекта је вертикално растојање, измерено од најниже тачке 
плутајућег објекта до водне линије потпуно опремљеног празног плутајућег објекта 
(m). При мерењу газа празног плутајућег објекта на објекту се налази вода до 0.5% 
истиснине празног плутајућег објектаи и каљужна вода која не може да се исцрпи 
предвиђеном опремом.  

Bmax- Ширина преко свега је највећа ширина у шта су укључени одбојници и уграђена 
опрема трупа (m). 

B- Ширина је измерена на средини дужине у равни водне линије највећег газа 
измерена до спољашње ивице ребара (m). 

D- Висина је измерена на средини дужине од горње ивице плосне кобилице, или од 
пресечне тачке унутрашње површине спољне оплате и гредне кобилице до доње 
ивице оплате палубе на боку (m). 

F- Надвође је висина измерена на боку на средини дужине од водене линије највећег 
газа до горње ивице оплате палубе на боку (m). 

KVL- Конструктивна водена линија је водена линија за стање највећег оптерећења. 
Δ- Истиснина је маса плутајућег објекта на максималном газу (t). 
V- Запремина је запремина плутајућег објекта (m3). 
G- Маса је маса празног потпуно опремљеног плутајућег објекта (t). 
Р- Носивост је једнака разлици истиснине плутајућег објекта на  максималном газу и 

масе празног потпуно опремљеног плутајућег објекта (t). 
а- Размак укрућења или ребара (m). 
аp- Размак оквирних укрућења или ребара (m). 
ℓu- Распон укрућења или ребра (m). 
ℓup- Распон оквирних укрућења или ребра (m). 
W- Отпорни момент укрућења или ребра (cm³). 
I- Mомент инерције укрућења или ребра (cm4). 
 

 Понтонска форма трупа је форма трупа плутајућег објекта код кога су крајеви на 
највећем делу равни а хоризонтални пресек трупа је на највећем делу правоугаоног 
облика. 

 Заоштрена форма трупа је форма трупа плутајућег објекта код кога су крајеви 
заоштрени тако да се на крајевима објекта стране међусобно спајају у уздужној равни 
симетрије трупа а хоризонтални пресек трупа је на средњем делу правоугаоног облика а 
на крајевима заоштрен. 
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 Нерастављиви (монолитни) труп је труп плутајућег објекта направљен као једна 
структурна целина која не може да се раставља. 

 Растављиви труп је труп плутајућег објекта састављен из више структурних целина које 
су међусобно спојене растављивим везама, на пример завртњима, клиновима или 
сличним средствима.  

 Труп мултимиранске форме је труп направљен из две или више структурних целина које 
су међусобно у подручју горње палубе, спојене мостом. 

 Полувисина таласа  је полувисина условног таласа, u = 0,3 m. 
 Перпендикулари су вертикалне линије на симетралној равни, које пролазе кроз крајеве 

дужине плутајућег објекта. 
 Средина плутајућег објекта је средина дужине плутајућег објекта. 
 Горња палуба је највиша непрекинута палуба која се протеже по целој дужини трупа 

плутајућег објекта. 
 Надграђе је затворен простор на горњој палуби, који се пружа од бока до бока, или који 

је удаљен од било којег бока не више од 0,04 В. 
 Палубна кућица је затворен палубни простор на горњој палуби или на палуби надграђа, 

који је удаљен од бока више од 0,04 B. Палубна кућица може да има један или два 
спрата.  

 Надградња је заједнички термин који обухвата надграђа и палубне кућице. 
 Палуба чврстоће је палуба која образује горњи појас попречног пресека плутајућег 

објекта. Она може да буде највиша непрекинута палуба трупа плутајућег објекта или 
највиша палуба надградње која учествује у уздужној чврстоћи. 

 Средњи део плутајућег објекта је део плутајућег објекта, по дужини, у подручју 0.5L 
(0,25L од средине ка крајевима), ако у тексту нема посебних тумачења. 

 Крајеви су део дужине плутајућег објекта по 0.15L, од перпендикулара према средини 
објекта. 

 Међупростор је део дужине плутајућег објекта између средњег дела и крајева. 
 Пикови су делови на крајевима плутајућег објекта одвојени сударним преградама од 

осталих делова унутар трупа. 
 Машински простор ван средњег дела плутајућег објекта је простор код кога се средина 

дужине налази испред или иза подручја 0,3 L од средине ка крајевима.  
 
2.02 Материјали за градњу плутајућих објеката – општи захтеви  
  
1.  Садржај овог дела правилника односи се на металне и неметалне материјале, 
композитне материјале, полупроизводе, производе и антикорозивну и противпожарну 
заштиту, који се употребљавају за градњу плутајућих објеката који су намењени за 
привредне и јавне сврхе. 
2. За градњу трупа плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе користе се челик или 
бетон, у складу са одредбама техничких захтева из овог правилника. 
3. За примену материјала који се користе за градњу плутајућих објеката потребна је 
сагласност надлежног органа. 
4. Ако особине појединих материјала нису дефинисане у овом правилнику, примењују се 
међународни стандарди и спецификације за тај материјал или полупроизвод.  
5. Преглед материјала врши овлашћено лице надлежног органа код произвођача или 
дистрибутера, а испитивање се обавља код произвођача или у акредитованој испитној 
институцији. 
6. Произвођач врши контролу површине и мера полупроизвода.  
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7. Материјали који су произведени под надзором надлежног органа, после завршених 
прегледа и испитивања, обележавају се жигом надлежног органа.  

8. Пре почетка градње, произвођач обезбеђује Потврду о одобрењу произвођача за градњу 
плутајућег објекта, коју издаје надлежни орган.  

 
2.03 Челик и челични производи 
 
1. Овај део правилника дефинише опште захтеве за топло ваљане лимове, траке профиле и 

шипке, одливке и отковке. 
2. Захтеви за квалитет топловаљаних челика утврђени су у стандардима SRPS EN 10025 – 

1,2:2011. За градњу плутајућих објеката се користи бродограђевински челик нормалне 
чврстоће А категорије или конструкциони челици из групе S 235. 

3. Челици који се користе за градњу плутајућих објеката су заварљиви. За заварене делове 
чија је дебљина већа од 30 mm могу се користити и бродограђевински челици B, D и E 
категорије који имају повећану жилавост. Заваривачки радови се обављају у складу са 
стандардима о заваривању 

4. Заваривање челичних материјала обављају квалификовани заваривачи (SRPS EN ISO 
9606 – 1:2014) у одговарајућим заваривачким радионицама. Материјали за заваривање 
су одобрени од стране надлежног органа или признатих класификационих друштава.  

5. Квалитет заварених спојева испитује се одговарајућим методама испитивања без 
разарања, према одговарајућим стандардима. Примењује се и технолошка проба 
непропусности. 

6. За опремање плутајућих објеката (ограде, степенице, рукохвати, битве, зеваче, елементи 
ваза између понтона и сл.) могу се користити и нерђајући челици (SRPS EN 10088 – 
1,2,3:2011). 

7. Челичне конструкције се штите од корозије наношењем премаза или система премаза, 
које производе произвођачи признати за такву производњу. 

8. Премази могу бити привремени (shop primer), основни, мећупремази и завршни 
премази. Комбинацијом филмова поменутих премаза формира се систем премаза. 

9. Заварене челичне конструкције које се користе као арматура у бетонском блоку за 
понтон  после заваривања превлаче се слојем цинка у циљу заштите од корозије. 

10. Топло ваљани челични лим ребрасте површине из групе S235 употребљава се за 
градњу газећих површина приступних мостова до плутајућих објеката. 

11. Захтеви за материјале за сидра и сидрене ланце наведени су у спецификацијама које 
прихвата надлежни орган. 

 
2.04 Пенопласти 
 
1. Овај део правилника се односи на круте, полукруте и савитљиве пенопласте, који се у 

бродоградњи примењују као материјали за језгра сендвич конструкција, материјали за 
узгон или као материјали за топлотну и звучну изолацију, као и за друге посебне 
намене. 

2. Произвођачи пенопласта су признати од стране надлежног органа за такву производњу, 
а поједини производи типски одобрени за предвиђену намену. 

3. Пенопласти за узгон су подвргнути испитивањима да се утврди: 
1) стабилност материјала изложеног наизменичном деловању ниских и високих 
температура ( −30°С до +65 °С); 
2) упијање воде – губитак узгона; 
3) губитак узгона после деловања нафте. 



7 
 

4. После наведених испитивања на пробним узорцима нема знакова спољашњих промена 
структуре и оштећења, промене тежине узорка, као ни промене механичких 

     особина. Губитак узгона није већи од 5% од почетно утврђеног узгона. Испитивање се 
врши у складу са IMO Резолуцијом A.689(17); MSC 770/23/Add1. ANNEX6. 

5. Пенопластима који се примењују за топлотну изолацију се испитују топлотна 
проводљивост и негоривост. 

6. Све врсте наведених испитивања обављају се у акредитованим лабораторијама. 
7. Произвођач понтона при испоруци наводи и рок употребе понтона.  
  
2.05 Полимери 
 
1. Користе се: полиетилен високе густине (PEHD), полиестерске смоле (PE) ојачане  

стакленим влакнима, полипропилен (PP), акрилнитрил бутадиен стирен (ABS), 
поливинилхлорид (PVC) и поликарбонати (PC). 

2.  Од PEHD се екструзијом производе разни профили и дебелозидне цеви великог 
пречника које се лако затварају и користе као носачи сплав – кућица или као носачи 
приступних мостова. Користе се и за производњу резервоара за течности и за танкове 
фекалија и отпадних вода. 

3. Поливинилхлорид (PVC), који има особину спорог ширења пламена се користи за подне 
облоге плутајућих објеката. Самогасиви PVC употребљава се за електроинсталациони 
материјал. 

4. Акрилнитрил бутадиен стирен (ABS) примењује се искључиво у затвореном простору, а 
погодан је за контролне панеле. 

5. Од стаклопластике се израђују разни поклопци, кровне конструкције, газишта (са 
особином спорог ширења пламена), а ако се стаклопластика користи за израду 
електричних разводних табли за бројила и осигураче онда је самогасива. Од 
стаклопластике могу да се израђују и понтони за марине. 

6. Полипропилен (PP) се употребљава за израду одбојника, за амбалажу, за цеви за 
транспорт разних течности и за израду дренажних цеви. 

7. Полимерни материјали имају особину спорог ширења пламена (садрже успориваче 
пламена). Ова особина се проверава у акредитованим лабораторијама. 

8. Полимери који се употребљавају као изолациони материјал за електричне каблове су 
самогасиви и не садрже халогене елементе (halogen free). 

9. Цеви и цевни прикључци од полимерних материјала испитују се у складу са захтевима 
IMO резолуције А.753(18) према FTP code, део 2. и део 5. у акредитованим 
лабораторијама. 

10. Боје, лакови и други материјали који се користе на изложеним унутрашњим 
површинама не производе прекомерну количину дима или токсичних супстанци. 
Поступак испитивања је у складу са Правилником о поступцима провере сигурности од 
пожара (MSC 61 (67)), Прилог 1. Пети део. 

 
2.06 Минерална вуна 
 
1. За преградне зидове и плафоне на стамбеним лађама и плутајућим угоститељским 

објектима се користе сендвич панели који су ватроотпорни. Израђују се од негоривог 
материјала челика и минералне вуне. Минерална вуна је заједнички назив за камену и 
стаклену вуну. Могу се употребити и негор – плоче од минерала вермикулита. Стаклена 
вуна се употребљава топлотну изолацију. Камена вуна (rockwool) се употребљава за 



8 
 

облагање металних палуба и преграда да би се остварило противпожарно преграђивање 
класе А. 

2. Негоривост се испитује у складу са IMO резолуцијом А.799(19) или према националном 
стандарду SRPS ISO 1182:2011. Испитивања се врше у акредитованој лабораторији 
(SRPS ISO/IEC 17025:2006). 

 
2.07 Масивно и укочено дрво 
 
1. Опште 

1) Дрво се употребљава за опремање плутајућих објеката. Није дозвољена употреба 
масивног и укоченог дрвета које није премазано противпожарним премазима. Употреба 
дрвета или производа од дрвета (шпер плоче, OSB плоче и слично) за структурне 
елементе чврстоће трупа, надградње и прилазних мостова није дозвољена.  
2) Ради заштите од гљивица и труљења дрво се премазује заштитним премазом. Дрво 
употребљено у комбинацији са стаклопластиком као носећа компонента или ојачање се 
испитује на запреминско бубрење и скупљање (SRPS ISO 4860:1997) и издржљивост. 
3) Лепкови који се употребљавају при изради структурних елемената осигуравају WBP 
спој високоотпоран на атмосферске утицаје, микроорганизме, хладну и кипућу воду, 
пару и топлоту.  
4) Издржљивост дрвета подразумева отпорност према гљивицама и животињама 
штеточинама. 
5) Дрво је горив материјал. Употребом одговарајућих премаза дрво из класе материјала 
нормалне горивости В2 прелази у класу тешко горивог материјала В1. 
6) Дрвене конструкције у облогама простора у трупу и у надградњи су заштићене 
системом експандујућих премаза са одговарајућом ватроотпорношћу. 

2. Пуно дрво 
1) Дрвена грађа је са дугим влакнима и најбољег квалитета, без срчике, црвоточина, 
распуклина, гљивица и других грешака које утичу на њен квалитет. 
2) Дрво се складишти на сувом месту које се добро проветрава, сушено на ваздуху и пре 
употребе нема влажност већу од 20%. Дрво које се савија не садржи више од 15% влаге.  
3) За компоненте које нису изложене дејству влаге, може да се употреби и дрвена грађа 
ниже издржљивости. 
4) При избору дрвене грађе, треба имати у виду бубрење и скупљање, да би се спречило 
да се компоненте олабаве и да се појави цурење на саставима. 

3. Шперплоче 
Шперплоча је производ који се састоји од непарног броја слојева, од којих су неки или 
сви од дрвета. Слојеви су међусобно слепљени унакрсно у односу на смер влакана, а 
спољашњи и унутрашњи слојеви су смештени симетрично са сваке стране средишњег 
слоја или језгра. 

4. Фурнирске шперплоче 
Врста дрвета и конструкција плоча (број слојева фурнира) су у складу са наменом.  
1) За јако оптерећене елементе употребљава се одговарајућа класа плоча израђених  
од чврстог и трајног дрвета, код којих је конструкција изведена од више слојева  
танког фурнира. 
2) За мање оптерећене делове, као и за плоче за облагање, могу да се употребе мање  
отпорне врсте дрвета, а фурнир може да буде дебљи и број слојева мањи.Површина  
оваквих плоча је добро заштићена. 

5. OSB плоче (Oriented Strand Boards) 
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    1) Састављене су од неколико слојева дрвених љуски (иверја), распоређених у 
одређеним смеровима. 95% масе OSB плоча чини пресовано иверје, док преосталих 5% 
чини лепак на бази смола. 

      2) OSB плоче се премазују противпожарним премазом за дрво.  
 
2.08 Бетон 
 
1. Бетон (најраспрострањенији композитни материјал) се користи за градњу понтона.  
2. Притисна чврстоћа бетона испитује се према стандарду SRPS ISO 4012:2000. Ради 

постизања високе притисне чврстоће контролише се квалитет цемента и квалитет 
агрегата, односно гранулометријски састав агрегата који смањује порозност и јаче се 
веже за арматуру. 

3. Бетон који се користи за градњу понтона, отпоран је на дејство мраза у складу са 
стандардом SRPS CEN/TS-12390-9:2000.  

4. Испитивања притисне чврстоће, водонепропусности и отпорности према дејству мраза 
обављају се у акредитованим лабораторијама. 

5. Узорак се узима у току испоруке бетона, ливењем призми од свежег бетона или се 
узорак узима из бетона који је у експлоатацији.  

 
2.09 Остали материјали 
 
Материјали који нису поменути у овом делу правилника, а употребљавају се за градњу и  
опремање плутајућих објеката, задовољавају захтеве одговарајућих стандарда или  
спецификација. 
 
 
III. БАЖДАРЕЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 
 
3.01  Општи захтеви 
1. Сврха баждарења 

1) Баждарењем плутајућег објекта утврђују се: 
(1) истиснина плутајућег објекта за газ празног плутајућег објекта; 
(2) истиснина плутајућег објекта за највећи газ; 
(3) укупна носивост за плутајуће објекте на које се не складишти роба, и укупна 
носивост и носивост по сантиметру средњег газа за плутајуће објекте на које се 
складишти роба; 
(4) главне и габаритне димензије плутајућег објекта; 

2) Баждарење обухвата: 
(1) прво баждарење новог или постојећег плутајућег објекта; 
(2) поновно баждарење плутајућег објекта; 
(3) продужење важности извршеног баждарења; 
(4) контролу баждарских података. 

2. Баждарењу подлежу сви плутајући објекти за спорт и разоноду. 
 
3.02  Поступак баждарења 
1. Баждарење новог плутајућег објекта обухвата ове радове: 

1) На навозу: 
(1) премеравање плутајућег објекта; 
(2) снимање форме плутајућег објекта; 
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(3) контролу баждарских ознака. 
2) На води: 

(1) контролу стања празног плутајућег објекта; 
(2) очитање газа празног плутајућег објекта. 

3) На бази снимљених података врши се прорачун баждарња и утврђују сви 
баждарски подаци. 

2. Овај део правила се примењује на нове плутајуће објекте.  
3. При баждарењу постојећег плутајућег објекта, уз сагласност надлежног органа, 

радови из 3.02. тачка 1. подтачка 1) могу да се обаве на води уместо на навозу под 
условом да за то постоје техничке могућности.  

4. Поновно баждарење се врши после преправке и поправке плутајућег објекта ако се 
утврди да је истиснина при највећем газу или носивост измењена за више од: 
1) 1% на плутајућим објектима са Δ < 500 t; 
2) 5 t на плутајућим објектима са Δ > 500 t. 

5. Поновно баждарење обухвата: 
1) Утврђивање измењених података. 
2) Издавање новог извештаја о баждарењу са измењеним подацима. 

6. Продужење важности извршеног баждарења врши се после контроле којом се утврди 
да је стање на плутајућем објекту остало непромењено с обзиром на податке дате у 
извештају о баждарењу. 
1) Продужење се врши: 

(1) после 10 година на плутајућим објектима намењеним за складиштење робе; 
(2) после 15 година на свим осталим плутајућим објектима; 
(3) после сваке преправке или поправке која може да утиче на измену података 
наведених у сведочанству о баждарењу. 

2) Контрола из претходне подтaчке обухвата: 
(1) контролу исправности баждарских ознака; 
(2) контролу газа празног плутајућег објекта. 

 
3.03  Баждарење 
1. Премеравање плутајућег објекта 

1) Премеравање новог плутајућег објекта врши се на навозу после завршене градње 
трупа и извршене контроле хоризонталног положаја плутајућег објекта. 

2) Премеравањем се утврђују: 
(1) највећа ширина и дужина трупа плутајућег објекта; 
(2) габаритне димензије плутајућег објекта важне за превлачење и постављање 
на место веза плутајућег објекта; 
(3) мере плутајућег објекта до линије највећег газа потребне за прорачун највеће 
истиснине плутајућег објекта; 
(4) мере плутајућег објекта до линије најмањег газа потребне за прорачун 
истиснине  празног плутајућег објекта; 
(5) мере за дужину, ширину и висину снимају се у милиметрима.  

3) За плутајуће објекте за које постоји тачан цртеж линије трупа подаци из тог ртежа 
се користе уместо премеравања из 3.03. тачка 1.подтачка 2).   

4) За плутајуће објекте бродске форме мере се снимају како је показано на слици 
03.1.4. 

5) За постојеће плутајуће објекте уз сагласност надлежног органа премеравање 
плутајућег објекта може да се изврши на води. 
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Слика 3.03.1.4 – Места снимања мера за плутајуће објекте бродске форме  

 
2. Прорачун баждарења 

1) При прорачуну баждарења користе се подаци добијени према тачки 3.03.став 1, и 
то: 
(1) од основице до равни водене линије највећег газа – за прорачун највеће 

истиснине 
(2) од основице до равни водене линије газа празног плутајућег објекта – за 

прорачун истиснине празног плутајућег објекта; 
(3) од равни водене линије газа празног плутајућег објекта до равни водене 

линије највећег газа – за прорачун носивости; 
(4) истиснина, носивост и носивост по сантиметру средњег газа једнаки су 

умношку запремине за одговарајући део плутајућег објекта и специфичне 
тежине воде. 

2) Одговарајући део плутајућег објекта за који се према предходном рачуна 
запремина дели се хоризонталним равнима (или косим – види 3.03.2.3) на слојеве: 

 Vn=Σ vn= Σ ((Fn+F(n+1))/2  ∙hs)  (m3) 
  где је: 
  vn –   запремина слоја (m3) 
  Fn, Fn+1 –  површине пресека које ограничавaју слој (m2)  

  hs –         висина слоја, односно средња висина слоја ако су пресеци међусобно  
   благо нагнути (m). 

  Висина слоја, по правилу, треба да износи 10 cm. 
3) Ако је део плутајућег објекта за који се рачуна запремина ограничен равнима које 

нису паралелне, тада се тај део дели у слојеве равнима чије се пресециште налази 
у линији пресецишта граничних равни.  
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 Висина слоја „h” одређује се на средини између тежишта површине доњег и 
горњег пресека.  

4) Површина пресека која ограничује слој (Fn, Fn+1) састоји се од: 
(1) дела површине ограниченог правим линијама која се рачуна као површина 

правоугаоника, квадрата, трапеза или троугла;    
(2) дела површине ограниченог кривом која може да се замени делом параболе 

чија се површина рачуна првим Симпсоновим правилом;  
(3) дела површине ограниченог кривом која може да се замени делом круга или 

елипсе чија се површина рачуна као део површине круга односно елипсе. 
5) Запремина по сантиметру средњег газа vn’ износи: 
 

vn'=Vnhs ∙0,01 (m3)  
 

  за vn и hs види 3.03.2.2. 
6) Ако постоје тачан цртеж линије трупа и тачан дијаграмски лист тада подаци за 

носивост, истиснину и истиснину по сантиметру средњег газа могу да се очитају 
из дијаграмског листа. 

3. Контрола баждарских ознака 
1) Број, положај и изглед баждарских ознака дат је у 3.04 и припадајућим скицама. 
2) Подаци о положају и броју баждарских ознака нанесених на спољашњој оплати 

плутајућег објекта снимају се на плутајућем објекту и уписују у Извештај - 
баждарски подаци. 

4. Газ празног плутајућег објекта 
1) Газ празног плутајућег објекта утврђује се при стању оптерећености за тај газ, 

евентуално одступање од тог стања уписује се у Извештај - баждарски подаци. 
2) Средњи газ празног плутајућег објекта је аритметичка средина очитања вредности 

на свим баждарским лествицама односно на местима на којима би се по 
правилима поставиле баждарске лествице када ове не постоје на објекту. 

 
3.04  Баждарске ознаке 
1. Баждарске лествице  

1)  На плутајућим објектима се може поставити 1 пар баждарских лествице. Број и 
распоред баждарских лествица дат је у табели 3.04.1.1. Баждарске лествице су 
исписане на висини од 10 cm испод нивоа равни празног газа до равни највећег 
газа. На плутајућим објектима за спорт и разоноду није потребно постављати 
баждарске лествице. 

2) Нулта тачка лествице налази се у основици плутајућег објекта – види слику 
3.04.1.2. 

3) По правилу, баждарске лествице постављају се на делу где плутајући објект има 
равно, незакошено дно. Ако су крајеви плутајућег објекта закошени у уздужном 
смислу, дозвољено је померање вертикалне лествице 1,5 m према средини 
плутајућег објекта. Ако се ипак вертикала лествице налази у подручју закошеног 
дна или плутајући објект има косу кобилицу, тада се нулта тачка лествице налази 
у основици плутајућег објекта која пролази кроз доњу ивицу кобилице, (слика 
3.04.1.3.) 
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Табела 3.04.1.1 – Распоред баждарских лествица 
Дужина 

плутајућег 
објекта 
Loa (m) 

Врста плутајућег 
објекта 

Број парова 
баждарских 

лествица 

Удаљеност 
вертикала лествица 

од крменог или 
прамчаног краја 

Размак између 
вертикала 
ластвица 

< 30 Сви плутајући 
објекти 

1 L/2 - 

Плутајући објекти 
који не носе робу 

1 L/2 - > 30 

Плутајући објекти 
које носе робу 

3 L/6 L/3 

   

 
Слика 3.04.1.2 – Нулта тачка лествице 

 

 
Слика 3.04.1.3 – Нулта тачка лествице код плутајућег објекта са закошеном кобилицом 

 
4) Ако постоји средња лествица, тада се она поставља на средини плутајућег објекта 

а ознака надвођа испред ње, како је приказано на слици 3.04.1.4.1. 
 Изглед и димензије баждарске лествице дати су на сликама 3.04.1.4.1 и 3.04.1.4.2. 

2. Баждарске плочице 
1) Баждарске плочице постављају се на свакој баждарској лествици тако да се доњи 

руб плочице поклапа са линијом највећег газа. 
2) Угравирана вертикална црта која дели плочицу на два дела означује вертикалу 

аждарске лествице. Изглед и димензије плочице дати су на сликама 3.04.1.4.1 и 
3.04.1.4.2. Баждарска плочица може бити израђена од заварљивог челика (обојена 
контрастном бојом), нерђајућег заварљивог челика, и од алуминијумске легуре 
ако је труп плутајућег објекта од истог материјала, или израђена од неког другог 
нерђајућег материјала. 

3) На плутајућим објектима за спорт и разоноду се баждарске плочице исписују 
контрастном неизбрисивом бојом на линији максималног газа, на средини 
пловила. 
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   − Бројеви, лествица и ознаке надвођа – бела боја 
   − Подлога – црвена боја 
   − Реперне плочице – бојом места на коме се налазе 

Слика 3.04.1.4.1 – Баждарска лествица на средини дужине објекта са ознаком за надвође, 
баждарском плочицом и реперним плочицама 
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   − Бројеви и лествица– бела боја 
   − Подлога – црвена боја 
   − Реперне плочице – бојом места на коме се налазе 
Слика 3.04.1.4.2– Баждарска лествица на прамцу и крми објекта са баждарском плочицом 

и реперним плочицама 
3. Реперне плочице 

1) На висини од сваких 0,5m од основице плутајућег објекта, постaвљају се реперне 
плочице чији доњи руб означује висину постављања плочице, види слику 
3.04.1.4.2. 

2) Реперне плочице нису обојене посебном бојом. 
 
3.05  Баждарске исправе 
1. Сведочанство о баждарењу 

1) Сведочанство о баждарењу издаје се после извршеног баждарења или извршеног 
поновног баждарења плутајућих објеката. 

2) Рок важења издатог сведочанства о баждарењу износи највише 10 година. 
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  Без обзира на поменути рок, сведочанство о баждарењу престаје да важи ако се 
 носивост или истиснина плутајућег објекта измени за више од: 

  − 1% за плутајуће објекте са Δ до 500 t, 
  − 5 t за плутајуће објекте са Δ > 500 t. 

3) Баждарски подаци за плутајуће објекте који нису намењени за складиштење робе 
се евидентирају у Извештају – баждарски подаци и уносе као допунски подаци у 
Извештај о прегледу плутајућег објекта. 

 
 
IV.  СТАБИЛИТЕТ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 
 
4.01 Стање пливања  
1. Одржавање стања пливања 

1) По правилу плутајући објект треба да буде у стању пливања при свим 
водостајима који могу да настану на месту везивања плутајућег објекта. Под стањем 
пливања се подразумева стање у коме је укупна тежина плутајућег објекта у 
равнотежи с узгоном при свим водостајима који могу да настану на месту везивања 
плутајућег објекта, то јест стање у коме ниједан део трупа плутајућег објекта није 
насео на дно. 
2) Стање пливања се доказује нацртом везивања плутајућег објекта за обалу 
који се доставља надлежном органу на преглед и оверу. У том нацрту мора да се 
прикаже профил обале на месту везивања плутајућег објекта и положај пливања 
објекта при најнижем водостају из кога се види да објект при том водостају не лежи 
на дну. 
3) У појединачним оправданим случајевима надлежни орган може да дозволи 
одступање од обавезе одржавања стања пливања. У том случају власник плутајућег 
објекта доставља надлежном органу на преглед и оверу прорачуне у којима се 
доказује да: 

− при делимичном наседању не постоји опасност од губитка стабилитета; 
− труп плутајућег објекта има довољну чврстоћу да издржи напрезања која настају 

у свим фазама налегања на дно, од почетка до стања у коме труп потпуно лежи на 
дну. 

 
4.02 Стабилитет плутајућих угоститељских објеката, плутајућих хотела, плутајућих сала и 

стамбених лађа капацитета више од 12 лица. 
1. Путем прорачуна доказује се да је стабилитет објекта у неоштећеном стању 

задовољавајући. Сви прорачуни се обављају без трима и уроњавања. Подаци о 
празном плутајућем објекту узети у обзир при прорачуну стабилитета утврђују се 
пробом накретања.  

 У појединачним оправданим случајевима надлежни орган може да дозволи да се 
подаци о празном плутајућем објекту узети у обзир при прорачуну стабилитета 
уместо пробом  накретања утврде детаљним прорачуном тежине и положаја тежишта 
празног плутајућег објекта. Тачност прорачуна се потврђује упоређивањем положаја 
пливања празног објекта који је добијен прорачуном са стварним положајем пливања 
празног објекта. 

2. Стабилитет у неоштећеном стању се доказује за следеће услове оптерећења: 
1) 100% гостију и особља, 98% залиха, 10% отпадне воде; 
2) 100% гостију и особља, 50% залиха, 50% отпадне воде; 
3) 100% гостију и особља, 10% залиха, 98% отпадне воде; 
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Ако плутајући објект има баластне танкове, за све стандардне услове оптерећења, 
баластни танкови сматрају се празним или пуним у складу са нормалним радним 
условима; 

3. Доказ о задовољавајућем стабилитету у неоштећеном стању изводи се путем 
прорачуна заснованог на следећим дефиницијама за стабилитет у неоштећеном стању 
и за стандардне услове оптерећења наведене у ставу 2. подтачке 1) до 3): 
1) максимална полуга момента стабилитета hmax настаје при углу нагиба од φmax ≥ 

(φmom + 3o) и није мања од 0,20 m. Међутим, у случају када је φf < φmax, полуга 
момента стабилитета при углу наплављивања φf  није мања од 0,20 m; 

2) угао наплављивања φf није мањи од (φmom + 3o); 
3) у зависности од положаја φf и φmax , подручје А испод криве полуге момента 

стабилитета достиже барем следеће вредности: 
   

Случај   А 

1 φmax ≤ 15º или φf ≤ 15º  0,05 m rad до мањег од углова φmax или φf 
2 15º < φmax < 30º φmax ≤ φf 0,035+0,001 ∙ (30 − φmax) m rad до угла φmax 
3 15º < φf < 30º φmax > φf 0,035+0,001 ∙ (30 − φmax) m rad до угла φf 
4 φmax > 30º и φf > 30º  0,035 m rad до угла φ = 30º 

  При чему је: 
hmax  = максимална полуга; 
φ  =  угао нагиба; 
φf  =  угао наплављивања, то јест угао нагиба, под којим долази до урањања 

 отвора у трупу, у надграђу или палубним кућицама, који се не могу 
 затворити тако да буду  водонепропусни;  

φmom =  максимални угао нагиба у складу са подтачком 5); 
φmax  =  угао нагиба под којим настаје максимална полуга момента стабилитета; 
А      =  подручје испод криве полуге момента стабилитета. 

4)  почетна метацентарска висина, GMo, коригована за дејство слободних површина у 
танковима за течност, није мања од 0,15 m; 

5)  при дејству момента нагиба проузрокованог лицама и ветром у складу са 
ставовима 4 и 5 угао нагиба φmom не прелази 12º, при томе преостало надвође није 
мање од 200 mm; 

6)  за плутајуће објекте са прозорима или другим отворима у трупу, који су смештени 
испод преградних палуба и нису затворени на водонепропустан начин, преостало 
растојање безбедности износи најмање 100 mm при дејству момента нагиба 
проузрокованог лицама и ветром у складу са ставовима 4. и 5. 

4. Момент нагиба проузрокован нагомилавањем лица  
 Момент нагиба проузрокован нагомилавањем лица на једној страни израчунава се 

путем следеће формуле:  
MP =g∙P∙y=g∙ΣPi∙yi (kNm) 

 где је: 
 P =  укупна маса лица на плутајућем објекту (t) израчуната сабирањем највећег 

 дозвољеног броја гостију са максималним бројем лица запослених на објекту у 
 нормалним радним условима, узевши да је просечна маса по лицу 0,075 (t) 

 y =  бочно растојање тежишта укупне масе лица P од средишње линије (m) 
 g =  гравитационо убрзање g=9,81(m/s2) 
 Pi= маса лица нагомиланих на подручју Ai (t) 
 
 Pi=n1∙0,075∙Ai (t) 



18 
 

 Ai= подручје које заузимају лица (m2) 
 ni= број лица по m2 
 ni= 3,75 за подручја слободних палуба и подручја палуба са покретним намештајем 
 За подручја палуба са причвршћеним намештајем за седење, као што су клупе, ni се 

израчунава претпоставивши простор за седење ширине 0,50 m и висине 0,75 m по 
лицу. 

 yi= бочно растојање геометријског центра подручја  Ai од средишње линије (m) 
  
 Израчунавање се врши за нагомилавање лица и на десном и на левом боку плутајућег 

објекта. 
 Расподела лица одговара најнеповољнијој расподели са тачке гледишта стабилитета. 

Кабине се претпостављају као празне при израчунавању момента од нагомилавања 
лица. 

 За израчунавање случајева оптерећења, узима се да је тежиште лица 1 m изнад 
најниже тачке палубе на 0,5 Lwl, игноришући закривљеност палубе и претпоставивши 
масу од 0,075 t по лицу. 

 Детаљан прорачун површина палубе које заузимају лица се може изоставити, ако се 
употребљавају следеће вредности 
   P=1,1∙Fmax∙0,075∙y  за плутајуће објекте за дневни боравак 
   P=1,5∙Fmax∙0,075∙y  за плутајуће објекте са кабинама 

 где је 
 Fmax=  највећи дозвољен број лица на плутајућем објекту 
 y  =  B/2 (m) 

5. Момент нагиба изазван притиском ветра Mw израчунава се на следећи начин: 
Mw=pw∙Aw∙(lw+T/2) (kNm) 

 при чему је: 
pw = специфични притисак ветра од 0,25 (kN/m2); 
Aw = пројекција силуете изнад равни газа на бочну раван плутајућег објекта, 

 у складу са разматраним условом оптерећења (m2); 
lw = растојање тежишта пројекције Aw од равни газа, у складу са 

 размотреним условом оптерећења (m). 
 Приликом прорачунавања пројекције силуете, води се рачуна о површинама палубе 

наменски ограђеним тендама и сличним преносним инсталацијама. 
6. Прорачун стабилитета у неоштећеном стању није обавезан у случају адекватне круте 

везе плутајућег објекта са обалом (шорпањи) или водним дном (шипови). 
  
4.03 Стабилитет купатила, понтона, понтонских мостова, плутајућих радионица, 

плутајућих производно – процесних постројења, хангара и осталих плутајућих 
објеката. 

1. Прорачун стабилитета се спроводи према посебном захтеву надлежног органа у 
складу с наменом плутајућег објекта. Узимају се у обзир општи принципи прорачуна 
стабилитета плутајућих објеката наведени у 4.02, тачке 1. 4. и 5. као и специфични 
момент накретања услед рада посебних уређаја. 

3. Угао максималног нагиба φmom не прелази 10°, а преостало надвође није мање од 300 
mm. 

4. Прорачун стабилитета у неоштећеном стању није обавезан у случају адекватне круте 
везе плутајућег објекта са обалом (шорпањи) или водним дном (шипови), као ни за 
плутајуће објекте за спорт и разоноду са једним спратом надграђа . 
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V.  НАДВОЂЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 
 
5.01 Растојање безбедности једнако је збиру: 
1. додатног бочног урона, који, мерено на спољној оплати, производи дозвољени угао 

нагиба, у складу са тачком 4.02, став 3. подтачка 5), и 
2. преосталог растојања безбедности, у складу са тачком 4.02, став 3. подтачка 6).  
3. За плутајуће угоститељске објекте, плутајуће хотеле, плутајуће сале и стамбене лађе 

капацитета више од 12 лица растојање безбедности je најмање 500 mm.  
4. За остале плутајуће објекте растојање безбедности је најмање 300 mm. 
 
5.02 Надвође је једнако: 
1. додатном бочном урону, који, мерено на спољној оплати, производи угао нагиба у 

складу са тачком 4.02, став 3. подтачка 5). 
2. Надвође за плутајуће угоститељске објекте, плутајуће хотеле, плутајуће сале и 

стамбене лађе капацитета више од 12 лица је најмање 300 mm. 
3. За остале плутајуће објекте надвође је најмање 150 mm. 
 
5.03 Раван максималног газа се утврђује у складу са захтевима за растојање безбедности 

према 5.01. и надвођа према 5.03, као и захтевима из 4.02 и дела VII ових правила. 
 
 
VI. СПОСОБНОСТ ОДРЖАВАЊА НА ПОВРШИНИ     
   
6.01 Узгон и стабилитет у наплављеном стању 
1. Прорачун заснованог на методу изгубљеног узгона, доказује да је стабилитет 

плутајућег објекта у оштећеном стању задовољавајући у случају наплављивања. Сви 
прорачуни се обављају без трима и уроњавања. 

2. Пловност плутајућег објекта у случају наплављивања доказује се за стандардне 
услове оптерећења утврђене у ставу 4.02.2. У складу са тим, математички доказ 
довољног стабилитета се утврђује за три међуфазе наплављивања (25%, 50% и 75% 
наплављености) и за крајњу фазу наплављивања. 

3. Плутајући угоститељски објекти, плутајуће сале и стамбене лађе задовољавају услов 
наплављивања једног одељења и услов наплављивања два одељења. Изузетно, 
плутајући угоститељски објекти, плутајуће сале и стамбене лађе дужине до 45 m и 
намењени за смештај до 250 лица, као и остали плутајући објекти задовољавају услов 
наплављивања једног одељења. 

 У случају наплављивања у обзир се узимају следеће претпоставке о простирању 
оштећења:  

 
 Наплављивање једног одељења Наплављивање два одељења 
Димензије оштећења бока 
уздужна ℓ (m) 0,10 ∙ LWL, али не мање од 4,00 m 0,05 ∙ LWL, али не мање од 2,25 m 
попречна b (m) B/5 0,59 
вертикална h (m) од дна до врха без ограничења 
Димензије оштећења дна 
уздужна ℓ (m) 0,10 ∙ LWL, али не мање од 4,00 m 0,05 ∙ LWL, али не мање од 2,25 m 
попречна b (m) B/5 
вертикална h (m) 0,59; цевовод постављен у одељку се сматра неоштећеним  
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1) При наплављивању једног одељења преграде се могу сматрати неоштећеним, ако 
је растојање између две суседне преграде веће од дужине оштећења. Уздужне 
преграде на растојању мањем од В/3 трупа, мерено вертикално ка средишњој 
линији од оплате на максималном газу, не узимају се у обзир у сврхе прорачуна . 
Преградна ниша у попречној прегради која је дужа од 2,50 m, сматра се уздужном 
преградом. 

2) При наплављивању два одељења свака преграда унутар опсега оштећења се 
сматра оштећеном. Ово значи да се положај преграда одабира на такав начин да 
плутајући објекат остане на површини воде након наплављивања два или више 
одељења суседних у уздужном правцу.  

3) Најнижа тачка сваког водопропусног отвора (нпр. врата, прозори, гротла за 
пролаз) је барем  0,10 m изнад водене линије у оштећеном стању. Преградна 
палуба није уроњена у крајњој фази наплављивања.    

4) Претпоставља се наплављивост од 95%. Ако се прорачуном докаже да је просечна 
наплављивост сваког одељења мања од 95%, тако добијена вредност се 
употребљава уместо претпостављене вредности. 

  Вредности нису ниже од: 
(1) Салон      95% 
(2) Машински простори и котларнице  85% 
(3) Просторије за пртљаг и залихе  75% 
(4) Дводна, танкови са горивом, танкови са баластом и остали танкови, у 

зависности од тога да ли, у складу са њиховом предвиђеном наменом, се 
сматрају пуним или празним за плутајући објект који плута на равни 
максималног газа, 0 или 95%. 

5) Ако оштећење мањих димензија него што је горе наведено, проузрокује веће 
штетне последице у погледу нагињања или губитка метацентарске висине, такво 
оштећење се узима у обзир за сврху прорачуна. 

4. За све међуфазе наплављивања из става 2. се задовољавају следећи критеријуми: 
1) угао нагиба у положају равнотеже разматране међуфазе није већи од 15о; 
2) иза нагиба у положају равнотеже разматране међуфазе, позитивни део криве 

полуге момента стабилитета приказује вредност полуге момента стабилитета од 
GZ ≥ 0,02 m пре него што је први незаштићен отвор уроњен, или пре него што се 
достигне угао нагиба  φ од 25о; 

3) водонепропусни отвори нису уроњени пре него што се постигне нагиб у положају 
равнотеже разматране међуфазе; 

4) прорачун дејства слободне површине у свим међуфазама наплављивања, заснива 
се на бруто површини оштећених одељења. 

5. У току крајње фазе наплављивања се задовољавају следећи критеријуми, водећи 
рачуна о моменту нагињања проузрокованог нагомилавањем лица у складу са ставом 
4: 
1) угао нагиба φЕ није већи од 10о; 
2) иза положаја равнотеже, позитивни део криве полуге момента стабилитета 

показује вредност полуге момента стабилитета GZR ≥ 0,02 m са подручјем A ≥ 
0,025 m*rad. Ове минималне вредности за стабилитет су задовољене све до 
уроњења првог незаштићеног отвора, или у сваком случају пре него што се 
достигне угао нагиба од φm ≤ 25o. 

 При чему је: 
  φЕ угао нагиба у крајњој фази наплављивања узимајући у обзир момент у складу 

 са 4.02.став 4.; 
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  φm угао губитка стабилитета или угао при којем урања први незаштићен отвор, 
 или угао од 25о; користи се угао који је најмањи; 

  GZR је преостала полуга момента стабилитета у крајњој фази наплављивања 
 узимајући у обзир момент нагиба у складу са 4.02.став 4.; 

  GZK  је полуга нагиба настала при дејству момента у складу са 4.02.став 4. 
3) водопропусни отвори нису уроњени пре него што је достигнут положај 

равнотеже; ако су такви отвори уроњени пре ове тачке, просторије у које ови 
отвори омогућавају приступ сматрају се наплављеним за сврхе прорачуна 
стабилитета оштећеног плутајућег објекта. 
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6. Уређаји за затварање, који имају могућност водонепропусног затварања, обележавају 

се као такви. 
7. Ако су предвиђени отвори за попречно наплављивање за умањење асиметричног 

наплављивања, они испуњавају следеће услове: 
1) за прорачун попречног наплављивања, примењује се Резолуција IMO A.266 (VIII); 
2) да су самодејствујући; 
3) нису опремљени уређајима за затварање; 
4) укупно време дозвољено за компензацију не прелази 15 min. 

8. Утицај крутих веза плутајућег објекта са обалом или речним дном на смањење угла 
нагиба и водену линију оштећеног плутајућег објекта се узима у обзир у изради 
прорачуна. 
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VII.   ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ТРУП ОД ЧЕЛИКА  
    
7.01 Подручје примене и материјали 
1. Подручје примене 

1) Захтеви овог дела правила примењују се на све плутајуће објекте.   
2) За плутајуће објекте дужине преко 80 m, или чији је однос главних димезија L / D 

> 32 или B / D > 7 извршава се прорачунска контрола елемената структуре трупа 
који су одређени према овим правилима. Контрола чврстоће се извршава 
методама одобреним од надлежног органа. 

2. Упутство за одређивање димензија елемената конструкције плутајућег објекта 
1) Дебљине елемeната конструкције плутајућег објекта, добијене формулама и 

табелама, заокружују се на овај начин: 
  − до 0,25 mm – умањује се до целог милиметра; 

 − преко 0,25 до 0,74 mm – заокружује се на пола милиметра; 
 − преко 0,74 mm – повећава се до целог милиметра; 

2) Отпорни моменти и моменти инерције носача конструкције трупа, у овом делу 
правила обухватају ваљане и заварене профиле, укључујући носећи појас лима. За 
носећи појас лима узима се појас ширине од 1/6 дужине рачунског распона или 1/2 
размака између најближих носача са обе стране разматраног места, према томе 
која је вредност мања, а дебљине равне дебљини припадајућег лима у 
прорачунском пресеку носача. По одобрењу надлежног органа, за носећи појас 
лима може се одредити друга ширина. 

3. Материјали за градњу трупа и надградње 
1) Овај део правила се односи на градњу трупа, надградње и прилазног моста 

плутајућих објеката од бродограђевинског челика нормалне чврстоће, категорије 
А или конструкционих челика из групе S 235. 

 Ако су елементи израђени од челика повишене чврстоће, отпорни момент носача 
може се смањити множењем са 235 / ReH, а дебљина лимова може се смањити 
множењем са 

 
(235 / ReH)1/2 

  где је: 
   ReH −  граница развлачења примењеног челика N/mm2 (MPa), али не више од 0,7   

  границе кидања примењеног челика. 
 
7.02 Општи захтеви за конструкцију трупа плутајућег објекта 
1. Општи захтеви 

1) Промене дебљина, висина пресека или облика конструктивних елемената трупа су 
постепене. 

2) Прелаз на мању висину носача и разна укрућења извести на дужини једнакој 
двострукој висини носача. Појаси носача равномерно прелазе један у други. 

3) Разлика у дебљини спојених лимова није већа од 0,3 дебљине дебљег лима, али не 
већа од 3 mm. Ако је разлика већа, треба дебљи лим косо засећи. Косо засецање је 
извршено у дужини једнакој најмање петострукој разлици дебљине лимова [5∙(s1-
s2)] или у складу са прописима признатих класификационих друштава. 

4) Поједини делови конструкције плутајућег објекта су постављени у једној равни, 
тако да сачињавају оквире (нпр. подвезе – оквирна укрућења преграда – пуна 
пасма, палубна уздужна ребра – укрућења преграде – уздужна ребра дна, 
ребренице – ребра – споне (оквирне и обичне) итд.). 
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5) Међусобно спајање носача, који обезбеђују општу уздужну чврстоћу плутајућег 
објекта, је изведено у једној равни сучеоним заваривањем. 

6) Стикови конструкционих елемената попречних веза (преграде, пуне ребренице и 
сл) су у једној равни. Допуштају се одступања која нису већа од половине дебљег 
дела елемента који се спајају. 

2. Спој укрућења и носача на ослонцима 
1) Ако укрућења оптерећења на савијање, се спајају са лимовима спољне оплате, 

преграде, са струком носача итд. на месту споја са лимом са једне или друге 
стране поставити колена или укрућења угаоног профила. Ако је пак оптерећено на 
смицање та укрућења нису потребна (види слику 7.02.2.1 (а, b)). 

 
 

 
Слика 7.02.2.1 – Спој укрућења и носача на ослонцима 

 
2) Ако укрућење пролази кроз лим целим својим пресеком без прекида, оно је 

заварено струком за лим или причвршћено коленом или додатком (види слику 
7.02.2.2). Израда прореза, колена и заварених шавова одговара стандардима, а 
минимална дужина завара на месту где је укрућење заварено за ивицу је већа од 
половине висине непрекинутог укрућења. 

3) Слободан крај укрућења је скошен под углом од 30о (види слику 7.02.7.8.1) 
3. Завршетак уздужних носача трупа плутајућег објекта. 

1) Завршетак главних уздужних носача дна, бокова и палубе (подвезе, пуне пасме, 
бочне провезе итд) се изводи тако да се висина постепено смањује на дужини од 
1,5 пута висине носача и причврсти на попречни носач. При њиховом завршетку 
на попречној прегради, они се продужавају иза преграде у виду колена најмање за 
један размак ребара. 

2)  На једном попречном пресеку трупа плутајућег објекта се не завршава више од 1/3 
укупног броја уздужних носача дна и палубе. 

3)  Прелаз уздужног система на попречни је постепен и  протеже се на не мање од три 
размака ребара. Уздужни носачи се не завршавају на местима великих изреза у 
трупу и у пределу где постоје концентрације напона, већ се настављају даље од 
тих места, а најмање два размака ребара. 
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Слика 7.02.2.2 – Пролаз укрућења кроз лим 

4. Димензије колена 
 Колено за спој обичних ребара (ребра са спонама, уздужне споне са зидом, преграде 

итд.) има ове димензије: 
1) Радна дужина колена, одређена дужином споја колена са ребром, није мања од 

двоструке висине мањег профила у споју, ако се у тачкама, које се односе на 
одређивање посебних елемената конструкције плутајућег објекта, не захтева 
другачије. 

2) Дебљина колена није мања од дебљине тањег профила из споја, или 2,5% радне 
дужине за колена без појаса и 2% радне дужине за колена са појасом, према томе 
шта је веће.  

3) Колена са радном дужином већом од 45 дебљине лима имају на слободној страни 
прируб. Ширина прируба није мања од 10S ни већа од 15Ѕ. Прируб не мора да се 
протеже до прирубнице спојених елемената (зазор 2 – 3Ѕ) и не мора се за њих 

приварити (види слику 7.02.4.3). 
 

 
Слика 7.02.4.3 – Димензије колена 

 
5. Захтеви за оквирне носаче 

1)  Струк оквирног носача има појас или прируб. Дебљина завареног појаса није 
мања од дебљине струка. Ширина прируба није већа од 15 дебљина струка, а 
ширина симетрично привареног појаса од 30 дебљина појаса. 

2)  Димензије носача, за које су одређени отпорни моменти и моменти инерције по 
формулама ових правила, могу се одредити по формулама, дијаграмима и 
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таблицама датим у прилозима 2 – 6. При томе се треба придржавати ових 
упутстава: 
− висина носача, h, није мања од 1/30 његовог распона; 
− дебљина струка, s, није мања од: 

2
100

h
   (mm) 

 Препоручује се да дебљина струка носача не прелази дебљину лимова оплате или 
конструкције, које укрућује. 

3) Струкови носача, ако им је дебљина мања од оне из подтачке 2), као и носача 
којима је висина већа од 500 mm, а ослабљени су изрезима, су појачани 
вертикалним или хоризонталним укрућењима.  
Висина вертикалних укрућења није мања од 1/10 висине носача. Момент инерције 
хоризонталних укрућења заједно са носећим појасом лима није мањи од: 

 

   act
2
pleR7105,1l    (cm4)               (7.02.5.3.1) 

  где је: 
   a − растојање између укрућења, али не мање од ℓp /6, (cm); 
   tc− дебљина лима носача који се укрућује, (cm); 
   ℓp− дужина хоризонталног укрућења, (cm); 

Укрућења се могу израдити од траке лима, ако однос висине укрућења и његове 
дебљине не прелази 10 : 1 . 
Висина укрућења није мања од 50 mm, а дебљина не мања од 0,8 дебљине струка 
носача који се укрућује. Растојање између вертикалних укрућења није веће од 
висине носача. Вертикално укрућење носача се доводи до појаса и привари за 
њега. 

4) Појас или прируб носача не мора да иде до краја, и да се укључи у спој, ако се 
носачи сматрају слободно ослоњеним на крају, или ако имају незнатан момент 
укљештења (нпр. ребреница спојена са бочним ребром). Простор између појаса 
или прируба и делова споја (чвора) је једнак двострукој дебљини појаса или 
прируба. Ако се носач сматра уклештеним на крају (нпр. ребреница спојена са 
оквирним ребром), прируб или појас је преко целе ширине заварен за прируб или 
појас дела са којим се спаја. 

 Прирубницу или појас на крајевима уклештеног носача не заварити за вертикални 
лим ослонца. Растојање између лима ослонца и краја прируба, или појаса, је 
једнако као две дебљине појаса или прируба, а крај појаса или прируба је закошен 
под углом 30о (види слику 7.02.2.1.с). 

5) Струкови носача, међусобно спојени под углом мањим од 135о на местима лома су 
укрућена против извијања (избочења) помоћу двоструких колена, која се протежу 
до половине висине струка, тако да угао лома деле попола. При углу од 90о 
дозвољава се њихова замена продужетком појаса носача (види слике 7.03.3.5 – 1 и 
– 2). 

6. Изрези на конструкцији трупа 
1) Препоручује се да се сви изрези на уздужним везама трупа плутајућег објекта 

поставе својом дужом страном у уздужном смеру плутајућег објекта. 
2) Сви правоугли изрези на уздужним везама имају заобљење у угловима, са 

полупречником не мањим од 0,1 ширине изреза. 
3) Изрези (ако их има више) по могућности су распоређени у једној линији дуж 

плутајућег објекта, и не поставља се више изреза у једном попречном пресеку. 
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Уздужне везе пресечене изрезима се завршавају на посебно постављеној 
попречној вези и заварују се за њу. 

4) У струковима носача могу се направити отвори за олакшање са заобљеним 
угловима на овај начин: 
(1) Носачи, оптерећени претежно на савијање, могу да имају отворе толике 

висине да је ивица отвора удаљена од слободне ивице носача не мање од 0,25 
висине носача. Дужина отвора није већа од његове двоструке ширине, а 
растојање између ивица двају суседних отвора није мање од дужине мањег 
отвора. 

(2) Носачи, оптерећени претежно на истезање или притисак могу да имају отворе 
као под (1) . Међутим, изрези су компензовани. 

(3) Носачи, оптерећени претежно на смицање или увијање немају отворе за 
олакшање. 

(4) Не дозвољава се израда изреза у носачу непосредно испод крајева колена, која 
укрућују носаче, ни близу ослонаца. Отвори се налазе на растојању најмање 
1/2 висине носача од крајева колена. 
Растојање од ивице тих изреза на ребреницама и оквирним везама до ивице 
изреза који служе за пролаз уздужног носача конструкције није мање од 
висине тих носача. 

(5) Висина изреза за проток воде не прелази 1/5 висине носача, али ипак не више 
од 90 mm. Дужина тих изреза једнака је 15 дебљина лима оплочења за који је  
носач заварен, али не више од 150 mm. Код већих димензија изреза за проток 
воде или нафте делови конструкције ослабљени изрезима су ојачани. 

7. Заварени спојеви 
1) Заварени шавови су распоређени на пресецима где је конструкција најмање 

напрегнута и што даље од наглих промена пресека. 
2) Избегавати нагомилавање шавова, њихово укрштање под оштрим углом и  блиске 

паралелне стичне заваре, или угаоне и стичне заваре. Размак између паралелних 
шавова није мањи од: 

  - 200 mm - између паралелних стичних шавова; 
  -   75 mm - између паралелних угаоних и стичних шавова; 
  -   50 mm - између паралелних угаоних и стичних шавова на дужини до 2 m. 
  Угао између два стична шава, који се укрштају није мањи од 60о. 

3) Заварени спој на местима где је елемент обликован на хладно полупречником 
мањим од 3 дебљине лима, није дозвољен. Растојање завареног споја од места где 
почиње хладно обликован део мора да износи најмање 3 дебљине лима. Заварени 
спојеви на месту где је елемент хладно обликован, дозвољавају се само уз 
сагласност надлежног органа . 

4) При укрштању шавова унутрашње конструкције плутајућег објекта, један од 
шавова је прекинут изрезом. 
При пуном провару стичног шава и након тога глатко обрађеног места на стичном 
шаву за пролаз угаоног шава, могу се шавови укрштати без изреза. 

5) У подручју локалних концентрација напрезања у лимовима, узети дебље лимове а 
не удвојене. 
Ако је немогуће избећи удвајање лимова, извршава се заваривање по целој 
контури, а на већим површинама приварити лим кроз отворе на размаку не већем 
од тридесетоструке дебљине додатног лима. 

6) Сучеони заварени шав 
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(1) Врста сучеоно завареног шава зависи од поступка при заваривању и о 
дебљини лимова и профила који се спајају . 

 7) Угаони завар 
(1) Угаони завар у конструкцији трупа је изведен непрекинутим или прекинутим 

заваром. 
(2) Рачунска дебљина угаоних завара „a”, у mm , при ручном и полуаутоматском 

заваривању није мања од: 
  - за једнострани завар: 

        


t
S0,2a    (7.02.7.7.2-1) 

  - за обострани завар: 

       


t
Saa                     (7.02.7.7.2-2) 

   где је: 
    α  −  коефицијент чврстоће завареног споја, узима се према табели  

            7.02.7.7.2; 
    S  −  мања дебљина елемената који се спајају, (mm); 
    t   −   корак завара на једној страни завареног споја, (mm); 
    ℓ  −   дужина завара, (mm); 
   Код непрекинутог завара у формулама 7.02.7.7.2-1 и 7.02.7.7.2-2 узимаће се  
    t/ℓ=1.   
   Дебљина угаоног завара (њеогова рачунска висина)  износи : 
   -  при ручном заваривању аруч = а ; 
   -  при полуаутоматском или аутоматском заваривању за први пролаз, 
    ааут ≤ 1,4 а 
   где је: 

a − висина равнокраког троугла, уписаног у пресек завара (слика 
7.02.7.7.2). 

Однос између катете угаоног завара и висине равнокраког троугла уписаног 
у пресек завара (види слику 7.02.7.7.2) узети k = 1,4 a или а = 0,7 k .  
 При замени предвиђеног ручног завара са полуаутоматским или 
аутоматским, дебљина или катета (у зависности од тога шта је узето за 
основу прорачуна), може бити умањена али не више од 30% за једнослојни 
завар. За вишеслојни завар величина наведеног умањења подлеже посебном 
одобрењу надлежног органа. 

 

 
Слика 7.02.7.7.2 – Карактеристичне величине угаоног завара 

 
(3) Једнострани прекидни угаони завари могу се изводити до дебљине елемената 

који се спајају која није већа од 5 mm  
(4) Дужина угаоног завара ℓ, код прекинутог заваривања, није мања од 50 mm. 

Корак завара t није већи од 150 mm. Дебљина угаоног прекинутог завара није 



28 
 

већа од 0,6 дебљине лима код лимова дебљине до 6 mm, а за лимове дебље од 
6 mm не већа од 0,7 дебљине лима. 

 
   Дебљина угаоних завара није мања од:   

S, (mm) a, (mm) 
4 2,5 

10 3,0 
15 3,5 

> 15 0,25S + 0,5 
 
(5) Конструкције трупа које су изложене дејству већих ударних и променљивих 

оптерећења (постоље испод мотора са унутрашњим сагоревањем и сл), као и 
ребро које се заварује за оплату или појас, дебљине веће од 8 mm је заварено 
са потпуним проваром, то јест скошено са једне или обе стране, а завар је 
угнут, са благим прелазима ка површини лимова (види слику 7.02.7.7.5). 

 

 
Слика 7.02.7.7.5 –Завар са потпуним проваром 

 
 Табела 7.02.7.7.2 – Коефицијент чврстоће завареног споја   

Дозвољава се: 

П.Т Елементи који се спајају 

Коефици- 
јент  

чврстоће 
завареног 
споја (α) 

Наизмe- 
нични или 
ланчани 

завар 

Једно- 
страни 
непре- 
кидни 
завар 

Једно- 
страни 

прекидни 
завар 

1 2 3 4 5 6 
1 Статве, гредна кобилица     

1.1 
Поједини делови међусобно 
и са спољном оплатом 

0,40    

2 Конструкција дна     

2.1 

Струкови пуних пасми и 
ребреница са оплатом дна, 
покровом дводна и појасом 

0,20 Х   

2.2 

Струкови пуних пасми и 
ребреница са оплатом дна, 
покровом дводна и појасом у 
пределу фундамената мотора 
са унутрашњим сагоревањем 

0,30    

2.3 
Пуне ребренице са пуним 
пасмама 

0,35    

2.4 
Струкови пуних ребреница 
са узвојем 

0,40    

2.5 

Водонепропусне пуне 
ребренице и пуне пасме за 
спољну оплату и покров 
дводна 

0,35    
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2.6 Пуне пасме за преграде 0,40    

2.7 
Лаке ребренице са спољном 
оплатом и покровом дводна 

0,15 Х Х Х 

2.8 
Уздужњаци са спољном 
оплатом и покровом дводна 

0,15 Х Х Х 

2.9 
Оплата дводна са оплатом 
бока и двобока 

0,40    

3      

3.1 

Струкови оквирних ребара и 
бочних провеза са спољном 
оплатом и појасом 

0,20 Х   

3.2 

Оквирна ребра и бочне 
провезе, међусобно и са 
преградама 

0,40    

3.3 

Ребра са спољном оплатом и 
струкови ребара са својим 
појасом у пределу 0,2 
дужине плутајућег објекта од 
краја плутајућег објекта , као 
и у танковима баласта и 
горива 

0,20 Х   

3.4 Исто у осталим деловима 0,15 Х Х Х 

3.5 
Уздужњаци бока са спољном 
оплатом 

0,15 Х Х Х 

4 Конструкција палубе     
4.1 Оквирне споне и подвезе за 

оплочењем палубе и појасом 
0,20 Х   

4.2 Оквирне споне са оплатом 
бока и подвезом 

0,40    

4.3 Подвезе са преградама 0,40    
4.4 Полуспоне са оплочењем 

палубе, појасом и спољном 
оплатом 

0,35    

4.5 Споне и уздужњаци палубе 
са оплочењем палубе 

0,15 Х Х Х 

4.6 Споне и уздужњаци палубе 
са оплочењем палубе, на 
палубама на које се слаже 
терет 

0,20 ХХ)   

4.7 Пражнице гротала за палубу 
и пражнице вентилационих 
цеви за паубу 

0,35    

4.8 Упоре за палубу и покров 
дводна, колена упора за 
упору, палубу, дводно и 
друге везе 

0,40    

5 Преграде     
5.1 Вертикални и хоризонтални 

оквири са лимовима 
преграде и својим појасом 

0,20 Х   

5.2 Вертикални и хоризонтални 
оквири , међусобно и са 
појасевима укрућења дна, 
бока и палубе 

0,20    

5.3 Укрепе преграде (вертикалне 0,15 Х Х Х 
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и хоризонталне) са лимом 
преграде и својим појасом 

5.4 Сударне преграде, преграде 
танкова за воду и гориво са 
спољном оплатом и са 
палубом 

0,40    

5.5 Остале преграде са спољном 
оплатом и са оплочењем 
дводна и са палубом 

0,35    

5.6 Уздужне преграде са 
попречним преградама 

0,40    

6 Палубе, платформе и 
надграђа 

    

6.1 Палубна провеза палубе 
чврстоће са спољном 
оплатом 

0,50    

6.2 Палубна провеза осталих 
палуба и платформи са 
спољном оплатом 

0,40    

6.3 Зидови и преграде надграђа 
са палубом 0,40    

7 Постоља     
7.1 Лимови, ребренице и колена 

постоља мотора са 
унутрашњим сагоревањем, 
међусобно, са спољном 
оплатом, оплочењем дводна 
и својим појасевима 

0,40    

7.2 Лимови носача осталих 
машина и котловских 
постоља са спољном 
оплатом, покровом дводна и 
својим појасевима 

0,30    

7.3 Колена машинског и 
котловског постоља са 
струковима постоља 

0,40    

7.4 Исто, са појасевима 0,30    

7.5 Појас постоља са струком 
постоља и ребреницама и 
коленима 

0,50    

   
 Напомена: Х)  – Само за плутајуће објекте на чијим се палубама не смештају трејлери 

  или возила  
8) Заваривање елемената 

(1) Струк и појас укрућења преграда и други носачи којима су крајеви слободни, 
тј нису уклештени коленима, или нису заварени за попречне носаче, заварени 
су двоструким непрекинутим угаоним заваром са коефицијентом чврстоће 
завара α = 0,4 (види слику 7.02.7.8.1). 
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Слика 7.02.7.8.1 –Заваривање носача чији су крајеви слободни 

 
(2) Струкови носача који на ивицама имају изрезе веће од 20 mm, су у угловима 

тих изреза заварени са обе стране на дужини једнакој дужини прописаног 
прекидног завара (слика 7.02.7.8.2). 

 

 
Слика 7.02.7.8.2 –Заваривање струка носача код изрез већих од 20 mm 

 
(3) Колена су заварена за укрућења, оплату и преграду, двоструким 

непрекинутим угаоним заваром са коефицијентом чврстоће α = 0,4. 
(4) На деловима носача на којима су постављена колена, завар струка носача са 

појасом и оплочењем је најмање једнак завару на колену. 
9) Заваривање на преклоп 

(1) Дозвољава се израда, заваривањем на преклоп, конструкција трупа осим ниже 
наведених конструкција: 
− свих конструкција трупа у танковима и резервоарима предвиђених за 

смештај опасних течности и гасова; 
− структуре бока, дна и палубе у машинском простору; 
− конструкције трупа у пределу фундамената помоћних мотора (агрегата) и 

испод технолошке опреме; 
− оквирне везе; 
− у пределима који су изложени значајним концентрисаним теретима; 
− делова бродске конструкције изложених дејству значајних оптерећења (на 

граници допуштених напрезања), а такође и везе, код којих у току 
експлоатације може доћи до значајних преоптерећења. 

(2) При распоређењу завара на преклоп испуњавају се захтеви подтачке 7.02.7.1 и 
7.02.7.2 

(3) Преклоп елемената у споју на преклоп није мањи од 
                    B = 1,5 . S + 20   (mm) (7.02.7.9.3) 
   где је: 
    Ѕ - дебљина тањег елемента у споју, (mm). 
   Код лимова дебљине 3 до 4 mm дозвољава се једнострани завар. 
(4) Спајање на преклоп конструкција се извршава непрекинутим, по контури на 

обе стране лима, угаоним шавом, на начин да се добију затворене контуре 
завара. Коефицијент чврстоће угаоног завареног шава је 0,4. 

(5) Стикови и шавови спољне оплате, унутрашње оплате дводна и двобока се 
заварују уз помоћ подметнуте траке (види слику 7.02.7.9.5), дебљине не мање 
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од дебљине дебљег лима из споја, при чему подметнута трака је смештена са 
унутрашње стране оплате. Ивице лимова оплате су размештене, ако то 
могуће, у једној линији (правцу) (види слику 7.02.7.9.5). Размак између ивица 
лимова није  мањи од 3Ѕ1 , где је Ѕ1 - дебљина дебљег лима из споја. 
Дозвољава се заваривање лима на преклоп без подметнуте траке. 

 
 

 
Слика 7.02.7.9.5 – Заваривање лимова на преклоп са подметнутом траком 

 
(6) Подметнуте траке, захтеване према 7.02.7.9.5, стикова оплате су спојене са 

лимом попречне преграде или попречног оквира, шавови оплате су спојени са 
лимовима покрова дводна, бочне провезе или платформе. Ако не постоји 
такав грађевни елемент, дозвољава се коришћење ваљаних профила 
попречног или уздужног оребрења у својству подметнуте траке оплате (види 
слику 7.02.7.9.6). 

 
 

 
Слика 7.02.7.9.6 – Заваривање лимова на преклоп преко ваљаних профила  

и подметнуте траке 

Спајање струка оквирног укрућења или лима преграде са подметнутом траком 
спољашње или унутрашње оплате је између два унутрашња шава којима је спојена 
трака. 
(7) За везу између узвоја са лимом дна и бока, на преклоп, помоћу ваљаног 

угаоног профила види 7.03. став 6. подтачка 3 Узвојни лим.  
(8) Не дозвољава се спој стикова струкова и појаса оквирних укрућења на 

растојању мањем од 150 mm, са обе стране од одговарајућих ивица лимова 
оплате, који су спојени заваром на преклоп (види слику 7.02.7.9.8).  
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Слика 7.02.7.9.8 – Минимални размак варова струкова и појаса оквирних укрућења од 

ивица лимова заварених на преклоп 
 

7.03 Oдређивање димензија елемената трупа плутајућег објекта   
1. Кобилица, статве, зрцала 

1) Гредна кобилица 
Плутајући објекти са нагибом дна имају гредну или плосну кобилицу.  
Димензије правоугаоне гредне кобилице нису мање од: 

   висина h = 1,12 L + 70 (mm) ; 
   дебљина s = 0,36 L + 9 (mm) . 

2) Статве 
Крајеви плутајућих објеката оштрих форми  се завршавају статвама. Статве могу 
да буду пуне или да буду направљене од лима или угаоника. 
Димензије пуне статве правоугаоног пресека нису мање од: 

   висина h = 0,9 L + 63 (mm) ; 
   дебљина s = 0,36 L + 9 (mm). 

 Статве неког другог пуног пресека (на пример округлог) или ливене статве имају 
одговарајућу чврстоћу као пуна статва правоугаоног пресека. Ливена статва је 
једноставна и има, што је боље могуће, изливена заобљења. 
 Дебљина статве, израђене од лима или угаоника, није мања од: 

   s = 1,12 ∙ L1/2  (mm)   
 Ширина појаса угаоника није мања од деветоструке захтеване дебљине, лим 
статве се продужава 100 mm иза заобљења статве. Статва, израђена од лима или 
угаоника, је укрућена коленима, постављеним на растојању не већем од 500 mm , а 
која прелазе статву не мање од 75 mm. Препоручује се да колена долазе до 
најближег ребра. Колена нису тања од 0,7 дебљине лима статве.  
 

 

 
Слика 7.03.1.2 Статва од лима 



34 
 

 
3) Код плутајућих објеката правоугаоне форме конструкција огледала је једнака са 

конструкцијом бокова.  
2. Структура дна 

1) Постављање пуних ребреница 
 Код попречног система градње дна, пуне ребренице се постављају у складу са 

постављеним ребрима, и то на сваком ребру у машинско - котловским просторима 
и пиковима, а у осталим просторима у крајњем случају на сваком четвртом ребру. 
Између пуних ребреница се постављају лаке ребренице. 

 Код уздужног система конструкције дна, постављају се у складу са захтевима за 
положај ребара, у крајњем случају на сваком четвртом ребру, при чему међусобни 
размак пуних ребреница и одстојање ребренице од преграде нису већи од 2,4 m . 

2) Отпорни момент пуних ребреница у просторима који се не третирају као 
машински простор или складиште није мањи од: 

      
    W=k∙K1∙a1∙(d+u)∙B1

2 (cm3)       (7.03.2.2-1) 
  где је: 
   a1 - растојање између пуних ребреница (m) ; 
   B1- дужина пуне ребренице између ослонаца, али не мање од 0,5 B, (m). 
  Као ослонци пуних ребреница сматрају се бокови плутајућег објекта, уздужне 

 преграде и унутрашњи бокови (зидови двобока), 
   k = 6,0 код попречног система градње дна плутајућег објекта 
   k = 4,5 код уздужног система градње дна плутајућег објекта 
   К1 = види формулу 7.03.2.2-3.  

 Момент инерције пуних ребреница за уздужни систем градње дна није мањи од 
момента инерције добијеног по формули. 
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     (cm4)      (7.03.2.2-2) 

  где је: 
   Iv - момент инерције уздужних ребара дна, (cm4) ;  
   Z - број уздужних ребара дна који пресецају распон B1 
   a1  и B1 - види претходну формулу. 
  Ако постоје пуне пасме отпорни момент ребреница, може се смањити множењем 

 коефицијентом К1 , по формули : 
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  где је: 
   Ip - момент инерције ребренице (cm4) ;  
   In - момент инерције пуне пасме (cm4) ;  

Ko - коефицијент који се одређује из табеле 7.03.2.2 у зависности од ℓ / B1 и 
броја пуних пасми а који важи за однос Ip / In = 0,83 ; 

   ℓ - распон пуне пасме између преграда (m) ; 
   B1 - дужина пуне ребренице између ослонаца, али не мање од 0,5 B, (m).   

 За израчунато Ko > 1 у прорачуну отпорног момента ребреница узети да је Ko = 1. 
 На плутајућим објектима са нагибом дна, висина ребреница је повећана у 

симетрали објекта за 1/3 величине нагиба дна, измереног на боку плутајућег 
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објекта. На боку плутајућег објекта висина ребренице није мања од двоструке 
висине бочног ребра. 

 Уколико на плутајућем објекту постоји складиште за терет пуне ребренице се 
прорачунавају према оптерећењу. 

3) Отпорни момент пуних ребреница у машинском простору 
 Са аспекта чврстоће под машинским простором плутајућег објекта подразумева се 

простор у коме су смештени машински и електро урећаји и опрема, као што су 
дизел мотори, генератори, пумпе, уређаји за грејање и климатизацију, танкови и 
слично.  Отпорни момент ребренице није мањи од : 

     W=6,5∙a∙d∙B2+20    (cm3)     (7.03.2.3) 
 Зависно од потребног отпорног момента ребренице су од завареног „T” профила 

или угаоника одговарајућих димензија. Висина ребренице на месту изреза испод 
машине је што је могуће већа, а отпорни момент ребренице испод машине није 
мањи од 0,75 израчунате величине. Појас ребренице је укрућен коленима, 
постављеним у угловима. 

 У случају ако је по целој дужини машинског простора постављено, четири и више 
пуних пасми, које служе као фундаменти мотора, са еластичним ослонцима, 
дозвољава се да се момент отпора ребреница добијен по формули (7.03.2.3) умањи 
за 20% под условом да однос дужине према ширини машинског простора не 
прелази 1. 

Табела 7.03.2.2- Коефицијент Ko за однос Ip / In = 0,83 
Ko за број пуних пасми 

ℓ / B1 1 2 3 и више 
од 0,3 до 0,7 0,75 0,70 0,65 

0,8 0,87 0,70 0,65 
0,9 0,98 0,82 0,70 
1,0 1 0,95 0,82 
1,1 1 1 0,94 
1,2 1 1 1 

 

 
Слика 7.03.2.2 Ребренице на плутајућим објектима са нагибом дна 
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Слика 7.03.2.3 Ребренице у машинском простору, умањење висине испод мотора 

 
4) Ребренице на оквирним ребрима 
 Ребренице које се спајају са оквирним ребрима, су изведене од завареног „T” 

профила. Попречни пресек прирубног појаса није мањи од двоструког појаса пуне 
ребренице. Када размак између оквирних ребара износи 2 m и мање удвостручење 
прирубног појаса није потребно. 

5) Лаке ребренице 
 Отпорни момент лаких ребреница дна, смештених између пуних ребреница, није 

мањи од: 
   W=4,5∙a∙(d+u)∙b2 (cm3)        (7.03.2.5) 
  где је: 
   a - размак између лаких ребреница (m) ; 

   b - распон лаке ребренице између ослонаца, али не мањи од B / 4 (m). 
Ослонце лаке ребренице дна чине бок објекта, уздужне преграде и унутрашњи 
бокови (двобокови), упоре и пуне пасме. 

6) Уздужњаци дна 
 Уздужни систем структуре дна може се применити у подручју свих делова 

плутајућег објекта, осим у подручју машинског простора. Размак уздужњака није 
већи од 600 mm. Ако плутајући објект има узвој са радијусом закривљења већим 
од 500 mm и конструкцију израђену по уздужном систему, најмање један 
уздужњак се поставља у подручју узвоја. 

 Ако плутајући објект има узвој са радијусом закривљења већим од 500 mm и 
конструкцију израђену по уздужном систему, најмање један уздужњак се 
поставља у подручју узвоја. 

 Отпорни момент уздужњака дна није мањи од: 
 

   2
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       (cm2) (7.03.2.6-1) 

  где је: 
 a  – размак  уздужњака, (m) ; 
 ℓ – распон уздужњака дна, укључујући и њихова укљештења на крајевима, 

(m).    
Ослонцима уздужњака дна сматрају се попречне преграде и пуне ребренице. 

  Гипкост уздужњака дна није већа од 100, тј: 
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  где је: 
  fe  површина попречног пресека уздужњака дна заједно са носећом ширином  

        појаса, (cm2) ; 
  Iv  момент инерције уздужњака дна заједно са носећом ширином појаса(cm4); 
  ℓ   распон уздужњака дна, укључујући и њихова укљештења на крајевима (m). 

 Ослонцима уздужњака дна сматрају се попречне преграде и пуне ребренице. 
7) Извођење уздужњака дна 
 Уздужњаци дна се простиру од једне до друге попречне преграде. Њихов спој са   

ребреницама је у складу са 7.02.2.2. 
 Уздужњаци дна, прекинути на попречним водонепропусним преградама, су 

спојени коленом за преграду. Димензије колена одређују се према тачки 1.5.4. 
Растојање крајева уздужњака дна од лима преграде није веће од 20 mm, види 
слику 7.03.2.7. 

 
Слика 7.03.2.7 – Спајање уздужњака дна са попречним водонепропусним преградама 

 
8) Пуна пасма 
 На плутајућим објектима којима се конструкција дна састоји од наизменично 

постављених пуних и лаких ребреница, или који имају уздужни систем 
конструкције дна, се постављају пуне пасме у толиком броју да њихово међусобно 
растојање и одстојање од бока не прелази 2,5 m. На дужини где наведени 
плутајући објекти имају дно са нагибом, једна пуна пасма је у симетрали 
плутајућег објекта. 

 Остали плутајући објекти, ако су шири од 6 m, или ако имају нагнуто дно, без 
обзира на врсту конструкције дна довољно је да имају само једну пуну пасму у 
симетрали плутајућег објекта. 

 Средња пуна пасма се простире од једне до друге статве на крајевима, а на 
плутајућим објектима понтонске форме до крајњих чеоних лимова. У подручју 
машинског простора не мора да се постави средња пуна пасма, ако су постоља 
мотора у подручју машинског простора непрекинута, а крајеви централне пуне 
пасме улазе у машински простор најмање за два размака ребра. 

9) Димензије пуних пасми   
 Висина и дебљина струка централне пуне пасме нису мање од висине и дебљина 

струка пуне ребренице. Прирубни појас има пресек једнак пресеку појаса 
ребренице. Прирубни појас је непрекинут између преграда и израђен од плосног 
или профилисаног челика (слика 7.03.2.9.1). 
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 Бочне пуне пасме имају димензије пуних ребреница. Прирубни појас бочне пуне 
пасме је интеркостално заварен за појас ребренице (слика 7.03.2.9.2 -1). Ако је 
појас ребренице изведен у облику прируба, интеркостално заваривање се не 
дозвољава, те појас пуне пасме је непрекинут и заварен одозго (слика 7.03.2.9.2 -
2).  

 Пуне пасме које се завршавају на преградама се настављају иза преграде у облику 
колена за најмање два размака ребара. 

 На попречним преградама је прирубни појас пуне пасме заварен по целом 
пресеку. За спој се препоручује хоризонтално колено са обе стране појаса, коме је 
ширина једнака ширини појаса, а дужина једнака двострукој ширини. 

 

 
Слика 7.03.2.9.1 – Централне пуне пасме  

 
                        Слика  7.03.2.9.2 – 1                                                  Слика  7.03.2.9.2 – 2  
       Бочне пуне пасме са завареним појасом                        Бочне пуне пасме са прирубом 

10) Пасме од ваљаних профила 
 На плутајућим објектима на које се не односе захтеви подтачки 8) и 9) су 

постављене пасме од ваљаних профила. Ако ширина „B” тих плутајућих објеката 
прелази 6 m, уз пуну централну пасму треба поставити бочне пасме. Оне су 
постављене преко пуних ребреница и заварене за њих. Број и минимална 
површина попречног пресека наведени су у табели 7.03.2.10. 

Табела 7.03.2.10 – Број и површина бочних пасми 

Ширина плутајућег објекта , (m) Број пасми 
Површина попречног пресека, 

(cm2) 

Више од 2,5 до 6 1 6,0 
Више од 6 до 9 2 9,0 
Више од 9 до 12 4 11,0 
Више од 12 до 15 6 13,5 

 Пасме су постављене симетрично према симетрали плутајућег објекта, по 
могућности на једнаком међусобном растојању. 
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 На попречним преградама пасме су заварене по целом пресеку. Препоручује се да 
се за спој примене хоризонтална колена са обе стране профила, ширине једнаке 
ширини профила, а дужине једнаке двострукој ширини.  

3. Структура бока 
1) Размак ребара 
 Код попречног система градње размак није већи од 0,6m. За мале плутајуће 

објекте којима је спољна оплата дебљине 4 mm препоручује се размак ребара 0,4 − 
0,5m.  

 Код уздужног система градње, размак између уздужних ребара није већи од 0,6m, 
а размак између оквирних ребара не већи од 2,4m. Уздужни систем градње бока 
може се применити у свим деловима плутајућег објекта. 

2) Ребра 
 Отпорни момент ребара није мањи од: 

   W=3,8 ∙ a ∙ Do ∙ ℓ
2 + 2  (7.03.3.2) 

  где је: 
ℓ   - растојање измерено на боку, између горње ивице ребренице и доње 

ивице споне, (m);  
Do - бочна висина на L/2 плутајућег објекта између тачке пресека палубе и 

бока и  тачке пресека продужене линије дна и бока, (m). 
 Вредност отпорног момента при примени једне бочне провезе према 

7.03.ст.3.подтачка 6 може се смањити за 35%. 
 Вредност отпорног момента ребара ни у ком случају није мања од 6 cm3 . 
 Отпорни момент ребара у подручју танкова за гориво и воду се повећава за 10% у 

односу на вредност захтевану у формули 7.03.3.2. Он није мањи од отпорног 
момента укрепа преграда танкова, захтеваног у 7.03.став 3. подтачка 6.  

  Отпорни момент ребара, која су спојена са оквирном споном при уздужној 
конструкцији палубе и попречном систему конструкције бока и дна, се увећава за 
100% у односу на вредност захтевану у формули 7.03.3.2. 

 Ако је угао између равни ребара и спољне оплате на водној линији највећег газа 
на крајевима плутајућег објекта мањи од 70о, отпорни момент тих ребара повећава 
се за 20% за сваких 10о, почев од 70о. 

3) Спој ребара 
 Спој крајева ребара са ребреницама је према слици 7.03.3.3–1, или на други 

одговарајући начин. Ако је спој на преклоп заваривање се извршава по целој 
контури преклопа. 

 Спој крајева ребара са спонама је изведен помоћу колена у складу са 7.02. став 4. 
подтачка 3. 
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Слика 7.03.3.3–1  – Спој крајева ребара са ребреницама и спонама 

 
 Спој ребара са крајњим уздужним ребром дна и са крајњом уздужном споном при 

уздужном систему градње дна и палубе, а при попречном систему градње бока, се 
изводи помоћу колена према слици 7.03.3.3–2. 

 Висина колена на боку је једнака висини пуне ребренице а дебљина једнака 
дебљини струка ребренице. 

 Уколико постоји уздужна преграда, спој вертикалне укрепе преграде са суседним 
уздужним ребрима дна и уздужним спонама палубе се изводи према слици 
7.03.3.3–2. 

                  
 Слика 7.03.3.3–2  – Спој крајева ребара и вертикалних укрућења уздужне преграде са 

уздужним укрућењима дна и палубе 
 
 

4)  Бочна уздужна ребра 
 Отпорни момент бочних уздужних ребара није мањи од: 
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   W = 5,4 . a . (d+u-x1) 

. ℓ2 (cm3)             (7.03.3.4) 

  где је: 
ℓ - распон бочних уздужних ребара (m) између ослонаца. Ослонцима 

уздужних ребара сматрају се оквирна ребра и попречне преграде; 
x1 - одстојање предметног уздужног бочног ребра од горње ивице плосне 

кобилице или од тачке пресека унутрашње стране спољне оплате са 
гредном кобилицом (m). 

 Отпорни момент бочних уздужних ребара није мањи од 6 cm3. 
 На плутајућим објектима са уздужним системом градње дна или палубе, 

димензије крајњих уздужних ребара уз дно или палубу су једнаке димензији 
уздужних ребара дна или палубе. 

 Бочна уздужна ребра су непрекидна од преграде до преграде. Њихов спој са 
оквирним ребрима је урађен у складу са 7.02. став 2. 

 Уздужна ребра бока се спајају са преградама помоћу колена, којима димензије 
одговарају 7.02. став 4. 

 Размак између крајева бочних уздужних ребара и лимова преграде није већи од 20 
mm.  

 На преградама са вертикалним укрепама бочна уздужна ребра везују се за 
преграду сагласно са сликом 7.03.2.7.  

5) Оквирна ребра 
 Минимални број оквирних ребара, код попречног система конструкције бока у 

свим одељењима изван машинског простора одређује се зависно од растојања 
попречних преграда, водонепропусних или пропусних, према табели 7.03.3.5. 

 
Табела 7.03.3.5 – Минимални број оквирних ребара 

Размак између преграда (m) Број оквирних ребара 
Више од 6 до 10 1 
Више од 10 до 15 2 
Више од 15 до 20 3 
Више од 20 на размаку не већем од 5 m 

  
 У машинском простору растојање између оквирних ребара или одстојање 

оквирног ребра од попречне преграде није веће од 2 m. Њихов размештај  је такав 
да се налазе у истим пресецима (равнима) са крајевима погонских мотора 
агрегата. 

 Код попречног система градње са лаким ребрима (ребрима чији је отпорни 
момент према 7.03. став 3. подтачка 2 смањен за 35% при примени једне бочне 
провезе) и оквирним ребрима и једном бочном провезом, растојање између 
оквирних ребара није веће од растојања наведених у табели 7.03.3.5. 

 Димензије оквирних ребара у свим просторима плутајућег објекта, осим 
машинског простора, одређују се на следећи начин: 

(1) При примени следећих система оребрења: 
   −  попречни по дну и боковима; 
   −  уздужни по дну и боковима; 
  −  уздужни по дну и попречни по боковима;  

 Отпорни момент оквирних ребара је једнак отпорном моментуребреница према 
7.03. став 2. подтачка 2 при растојању између оквирних ребара од 5 m. Ако је 
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растојање између оквирних ребара 2 m или мање, отпорни момент је мањи за 50% 
од његове номиналне вредности за растојање од 5 m. За растојање од 2 m до 5 m 
отпорни момент одређује се линеарном интерполацијом 

(2) Отпорни момент оквирних ребара код уздужног система градње бока и попречног 
система градње дна није мањи од: 

  
   (7.03.3.5.2−1) 

   где је: 
W0 – отпорни момент ребреница према 7.03.2.2, (cm3) ;  
a p – растојање између оквирних ребара (m);  
a' p – растојање између оквирних ребара код попречног система градње 

бока узето према табели 7.03.3.5, (m); 

         
 

 

 
      Слике 7.03.3.5 – 1          и           7.03.3.5 – 2  

Спајање оквирног ребра са пуном ребреницом и оквирном споном код  
плутајућег објекта са палубом 

 

 
Слика 7.03.3.5 – 3           

Спајање оквирног ребра са пуном ребреницом и оквирном полуспоном код  
отвореног плутајућег објекта  

 Отпорни момент оквирних ребара у машинском простору није мањи од: 
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                             (7.03.3.5.2−2) 

 
 

   где је: 
W – отпорни момент ребaрa према 7.03.3.2, (cm3) ;  
P1 – снага једног мотора, одређена према одговарајућим стандардима, 

(kW) ; 
n –   број обртаја мотора, (o/min). 

 Оквирна ребра су од завареног „T” профила. Њихово спајање са пуним 
ребреницама и оквирним спонама се врши према слици 7.03.3.5 - 1, 2 или 3, или на 
неки други одговарајући начин. Замена завареног појаса „T” профила профилом 
са савијеним прирубним појасом дозвољава се само уз сагласност надлежног 
органа. 

6) Бочна провеза 
 Ако је висина бока у машинском простору већа од 2 m, неопходно је поставити 

бочну провезу на половини висине бока. Димензија провезе је једнака димензији 
оквирног ребра у машинском простору. 

 Бочна провеза се наставља испред предње и иза задње преграде машинског 
простора у виду колена на дужини од два размака између ребара. 

 На структурним бочним танковима горива који се пружају од дна до палубе 
плутајућег објекта, којима је дужина већа од једног размака ребара, поставља се 
бочна провеза на половини висине танка. Њен отпорни момент није мањи од: 

 
      W = 5 . t . h  ℓ2    (cm3) (7.03.3.6−1) 
   где је: 
    t – висина танка горива (m);  
    h –висина преливне цеви изнад бочне провезе (m);  

ℓ –дужина танка за гориво (размак између попречних преграда танка), 
(m). Код конструкције бока са наизменично постављеним 
лакимребрима, тј. ребрима којима је отпорни момент смањен за 35%, 
према 7.03.3.2, оквирним ребрима и са једном бочном провезом, 
момент инерције бочне провезе није мањи од:  

 
 

 (7.03.3.6−2) 
 

   где је: 
Im – момент инерције лаког ребра (cm4) који одговара отпорном 

моменту, према 7.03.3.2, пре умањења за 35%; 
Do –  види 7.03.3.2, (m); 
ap – размак између оквирних ребара (m) који није већи од размака 

добијеног према табели 7.03.3.5. 
 Спој бочне провезе са ребрима мора да одговара подтачки 7.02.2.2. 
 Ако се одбојник заварује за бочну оплату испод завршног воја, висине одређене 

према 7.03.6.5, у равни једног од лимова одбојника, са унутрашње стране оплате 
се поставља интеркостална бочна провеза, заварена за свако ребро. 

4. Структура палубе 
1) Распоред спона 
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 Палубне споне или полуспоне, код попречног система градње су постављене у 
равни попречне бочне конструкције (ребара). 

 Растојање између палубних уздужних спона код уздужног система градње није 
веће од 0,6m, а растојање између оквирних спона није веће од 2,40 m. Уздужни 
систем градње палубе може се применити на свим деловима плутајућег објекта. 

2) Отпорни момент попречних спона и полуспона 
 Отпорни момент попречних спона и полуспона није мањи од: 

 
    W = 0,6 ∙ a ∙ p ∙ ℓ2     (cm2)     (7.03.4.2) 
   где је: 
    ℓ –  неослоњена дужина споне (m), укључујући и спојеве на крајевима; 

 Ослонцима споне сматрају се бокови објекта, уздужне преграде, палубне подвезе 
према 7.03.4.7, упоре према 7.03.4.8. Ослонци полуспоне су такође пражнице 
отвора изведене према 7.03.7.2. Вредност ℓ није мања од: 

           1
6

B
    (m) 

 Код плутајућих објеката где је 3,0 m ≤ B ≤ 4,5 m распон спона се узима тако да се 
подвезе као ослонци не узимају у обзир.  

    p −  оптерећење палубе: 
     −  за палубу чврстоће:  
       p = 3,5 + 0,01 L (kPa); 
     −  за покривене и отворене палубе које нису палубе чврстоће: 
       p = 3,5 (kPa); 
     −  за палубе надграђа које су неприступачне за госте: 
       p = 1,0 (kPa). 

 При прорачунавању спона које носе тешке конструктивне делове и уређаје, 
постављене на палуби, као што су витла, јарболи и слично оптерећење палубе се 
посебно прорачунава. 

3) Спојеви спона  
 Крајеве спона спојити помоћу колена, изведених у складу са захтевом 7.02.4, за 

ребра, вертикалне укрепе уздужних преграда, укруђења зидова надграђа и за 
подвезе. 

 Непрекинуте споне које пролазе кроз струк подвезе или друге везе, су спојене са 
њима у складу са 7.02.2.2. 

4) Полуспоне 
 У подручју палубних отвора, ако растојање између бока плутајућег објекта и 

пражнице не прелази 1 m, спој ребра и потпалубног дела пражнице се изводи 
помоћу колена са повијеним прирубом најмање дебљине 0,75 L 1/2, а висине 0,12 
D код ребра, и 0,06 D код пражнице, и ширином прируба једнаким најмање 10 
дебљина (види слику 7.03.3.3–1). Ако је то растојање веће од 1 m, може се 
применити спој као и за споне (види 7.03.4.3). 

5) Уздужне споне палубе 
 Отпорни момент уздужних спона палубе није мањи од: 

   − у подручју 0,5 L, на средњем делу плутајућег објекта: 
 

    2∙
20

L
p∙a6,0W 








        (7.03.4.5−1) 

   где је: 
    a −  размак између уздужних спона (m);  
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    p −  оптерећење палубе (kPa) (види 7.03.4.2); 
    ℓ −  распон уздужних спона (m), укључујући и уклештење.  

За ослонце уздужних спона сматрају се попречне преграде и оквирне споне. 
За делове палубе изван подручја 0,5 L, на средњем делу плутајућег објекта, 
вредност отпорног момента се може одредити без утицаја дужине плутајућег 
објекта, тј. употребом формуле (7.03.4.5−1) без члана L / 20. 

   − гипкост уздужних спона није већа од 70 тј: 

    70

f

I

100

2

1

e

v
















   

   где је: 
fe −површина попречног пресека уздужне споне заједно са носећом 

ширином појаса (cm2);  
    Iv −  момент инерције уздужне споне (cm4);  
    ℓ −  распон уздужних спона (m), укључујући и уклештење.  

Уздужне споне се протежу од једне до друге попречне преграде. Оне су са 
оквирним спонама спојене у складу са 7.02.2.2. 
Уздужне споне прекинуте на попречним водонепропусним преградама се спајају 
коленима за преграду или вертикалну укрепу преграде. Димензије колена 
одређују се према 7.02,4. 
Растојање крајева уздужне споне од лима преграде није веће од 20 mm. 

 На преградама са хоризонталним укрепама уздужне споне палубе везују се за 
преграду сагласно са сликом 7.03.2.7. 

6) Оквирне споне и полуспоне 
 Оквирне споне и полуспоне су постављене у равни оквирних ребара, према 

7.03.3.5, даље у равни попречне пражнице већих палубних отвора, ако на тим 
местима не постоје одговарајућа палубна појачања. 

 Код попречног система градње палубе отпорни момент оквирних спона и 
полуспона је једнак отпорном моменту оквирних ребара са којима су оне спојене. 

 Отпорни момент оквирних спона код уздужног система градње палубе није мањи 
од момента добијеног по формули:  

   − у подручју 0,5 L, средине дужине плутајућег објекта: 
 

   2
p ∙

60

L
p∙a8,0W 








    (cm2)  (7.03.4.6−1) 

   где је: 
    ap −  размак између оквирних спона (m);  
    p  −  оптерећење палубе, према 7.03.4.2 (kPa) ; 
    ℓ  −  распон оквирне споне (m). 

 За делове палубе изван подручја 0,5 L средине дужине плутајућег објекта, 
вредност отпорног момента се може одредити без утицаја дужине плутајућег 
објекта, тј. употребом формуле (7.03.4.6−1) без члана L / 60. 

 Минимални момент инерције оквирне споне код уздужног система градње није 
мањи од момента добијеног по формули: 

 
     (7.03.4.6−2) 

   где је: 
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    Iv  − момент инерције уздужних спона;  
Z  − број уздужних спона, које пресецају распон ℓ, (ℓ, ap) према подтачки  

7.03.4.6.  
 Извођење оквирних спона је једнако извођењу оквирних ребара са којима су 

спојене. Код уздужног система градње оквирна спона је изведена од завареног „T” 
профила. 

 Спој оквирне полуспоне са оквирним ребром је израђен у складу са сликом 
7.03.3.5 – 3. 

7) Палубне подвезе 
 Палубна подвеза се поставља на свим местима где попречне споне нису ослоњене 

на дужини већој од 0,5 B. Препоручује се да се подвезе налазе изнад пуних пасми, 
са којима су спојене упорама. 

 На плутајућим објектима ширине B ≤ 3,0 m не треба постављати подвезе. 
 На плутајућим објектима где је 3,0 m ≤ B ≤ 4,5 m подвезе се  постављају у 

симетрали објекта. 
 Подвезе се протежу што је могуће даље ка крајевима објекта. 
 Отпорни момент палубне подвезе није мањи од вредности добијене по формули: 

    W = k∙p∙b∙ ℓ 2 + 10    (cm2)         (7.03.4.7) 
   где је: 

p −   палубно оптерећење (kPa), према 7.03.4.2; 
b − ширина (m), измерена између средина неослоњених поља са обе 

стране подвезе; 
ℓ −неослоњена дужина подвезе (m). Ослонцима подвезе сматрају се 

попречне преграде и упоре. 
k −0,56 за подвезе уклештене на крајевима помоћу колена или 

непрекинуте, а које се протежу на два размака између ребара иза 
ослонца; 

p − 0,74 за подвезе без уклештења или без продужења за два размака 
између ребара иза ослонца. 

 Отпорни момент подвезе на плутајућим објектима ширине 3,0 m ≤ B ≤ 4,5 m није 
мањи од отпорног момента спона. 

 Ако подвеза има неколико распона разних димензија, прелаз са веће димензије на 
мању се извршава на дужини 1/4 мањег распона. 

 Колена која служе за уклештене крајева подвезе, имају радну дужину катете 
једнаку висини подвезе, дебљину једнаку дебљини струка подвезе и појас 
димензије једнак димензији појаса подвезе. Ако се за ослонце не примењују 
колена, ти ослонци су довољни да приме трансверзалну силу. 

 Подвеза је спојена вертикалним коленима према слици 7.03.4.7-а, најмање са 
сваком четвртом споном и изнад упора са одговарајућом споном са два 
вертикална колена, према слици 7.03.4.7-б. 

 

 
                                                   Слике 7.03.4.7-а        и            7.03.4.7-б  
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Спајање подвезе са споном вертикалним коленима 
8)  Упоре  
 Упоре се постављају на местима на којима већа појединачна оптерећења не могу 

да буду подупрта преградама или подвезама и тамо где треба смањити распон 
носача палубе или дна. 

 Упоре у надоградњи су, по могућности, постављене изнад упора у трупу. 
 Ако је такав распоред немогућ, између горњих и доњих упора се поставља 

довољно чврста оквирна спона или подвеза. 
 Упоре у трупу плутајућег објекта се ослањају на структуру дна. Ако упора стоји 

између ребреница, потребно је да се између суседних ребреница постави довољно 
чврст носач. При већим силама у ослонцима, испод упоре се поставља уздужна 
пуна пасма преко које се ослоначке силе преносе на неколико ребреница. 

 Ако се упора ослања на пуну ребреницу или пуну пасму ван њихових пресецишта, 
струк пуне ребренице или пуне пасме се укрућује у сагласности са сликом 
7.03.4.8. 

 

 
Слика 7.03.4.8 – Укрепљење пуне ребренице на месту ослањања упоре 

 
  Површина попречног пресека пуне округле упоре није мања од: 

   2
1

2
1

22 N35,1N1028,1N036,0S       (cm3)   7.03.4.8 – 1) 

 
         где је: 
    ℓ1 −  дужина упоре укључујући и укрућења у крајевима (m);  
    N −  оптерећење које делује на упору, одређено по формули:  
 
     N = p∙b∙ ℓ + Σi(bℓp)i  + q(kN) 
 

ℓ − средња дужина палубе ослоњена на упору (m) (размак између 
суседних  упора по дужини објекта); 

b − средња ширина палубе ослоњена на упору (m) (размак између 
суседних  упора по ширини објекта); 

p −  палубно оптерећење, према 2.4.2.1 (kPa) ; 
q − тежина механизма уређаја, који оптеређује упору, увећана за 25%, 

(kN); 
Σi(bℓp)i −  сума оптерећења постављених изнад упоре, која дејствује на 

посматрану упору,( kN).  
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 Спољни пречник, d2, округлих цевних упора није мањи од пречника одређеног по 
формули:     

 

   
2

1

2

1
42

1
4
1

2
1

2
2 10N18,2dNd9N21N6,4d














   (mm)   (7.03.4.8 – 2) 

         
   где је: 
    N, ℓ1 −  види објашњење ознака за формулу 7.03.4.8 – 1 
    d1 −  унутрашњи пречник округле цевне упоре,(mm). 
  У првом приближењу може се узети да је: 
 
    d1 = 1,55∙d + 15    (mm) 
    d −  пречник пуне упоре, према формули 7.03.4.8 – 1 (mm)  
  Ако се за упоре не узимају округли пресеци, тада: 

- за упоре пуног пресека површина пресека није мања од површине пресека 
пуне округле упоре, а виткост упоре није већа од виткости пуне округле 
упоре, 

- упоре од профила немају површину попречног пресека мању од површине 
попречног пресека цевне округле упоре, нити виткост већу од виткости цевне 
округле упоре. 

  Коефицијент виткости: 

    

2

1

min

1

S

I












  

   где је: 
    Imin −  најмањи момент инерције попречног пресека (cm4); 
    S −  површина попречног пресека (cm2); 
    ℓ1 −  дужина упоре укључујући и укрућења у крајевима (cm); 
 Цевне упоре које се могу оштетити при премештању тешких предмета, имају 

дебљину зидова већу од 5 mm. У танковима за гориво се не постављају цевне упоре 
или шупље профиле других облика. 

5. Оплочење  палубе 
1) Лимови палубе чврстоће 
 У подручју 0,5 L на средњем делу плутајућег објекта лимови палубе чврстоће код 

попречног система градње палубе, s, немају мању дебљину од: 

      
(7.03.5.1 – 1) 

   где је: 
    k   −  коефицијент из табеле 7.03.5.1 – 1;  
    ℓn   −  дужина првог спрата надоградње (m); 
    ΔS   −  0 за зона пловидбе(плутања) 3; 
    a   −  размак између ребара, који се не узима мањи од 0,5 m. 
 
    У формули (7.03.5.1 – 1) ако је (L - 18,4)1/3 < 1 треба узети (L - 18,4)1/3 = 1 
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Табела 7.03.5.1–1 –  Коефицијент k 
Дужина L 

(m) 
до 20 m 30 40 50 60 m и више 

k 1,99 2,10 2,22 2,50 2,83 
Дебљина лимова палубе, одређена према формули 7.03.5.1 – 1 код уздужног 
система градње палубе може се смањити за 25%. При томе у формули треба 
ставити за a размак између уздужних спона. 
 Дебљина лимова палубе за било који начин градње у подручју 0,5 L средњег дела 
плутајућег објекта, ипак, није мања од: 

 
   S = 0,6 ∙ l1/2      (mm)       (7.03.5.1 – 2) 
  али не мања од 3 mm, а у подручју танкова не мање од 5 mm.  
 

Ако постоје палубни отвори ширине веће од 0,2 B, дебљина лимова у подручју 
отвора, одређена према 7.03.5.1–1 и 7.03.5.1–2, се увећава множењем са 
коефицијентом: 

    
2

1

cB

B8,0












 

   где је: 
    C - ширина палубног отвора (m). 

 Повећање дебљине лимова може се заменити уздужним укрућењем или 
пражницом којој дужина није мања од троструке дужине отвора или 2 D, према 
томе шта је мање. 

 При постављању надграђа на плутајућем објекту, које учествује у уздужној 
чврстоћи плутајућег објекта, а чији конструктивни елементи одговарају захтевима 
тачке 2.10, дебљина лимова палубе чврстоће одређује се према 7.03.5.1 – 2. 

2)  Палубна провеза палубе чврстоће 
 Ширина палубне провезе по целој дужини плутајућег објекта, изузев пикова, није 

мања од: 
   b = 300 + 5∙L     (mm)        (7.03.5.2–1) 

 Дебљина палубне провезе на средњем делу плутајућег објекта у подручју 0,5 L 
није мања од: 

   s = 0,8∙ L1/2       (mm)        (7.03.5.2 – 2) 
 Дебљина палубне провезе на крајевима може да се смањи за 20%. 
 Дебљина палубне провезе није мања од дебљине лимова палубе. 
3) Отвори на палубној провези и палуби  
 Ако се на палубној провези налазе отвори пречника већег од 0,15 ширине палубне 

провезе, изгубљени пресек је надокнађен подебљањем палубне провезе. 
 Пречник кружних отвора у палубној провези није већи од половине ширине 

палубне провезе. 
 Палубни отвори у средњем делу плутајућег објекта, дужине веће од шестоструког 

размака између ребара и ширине веће од 0,2 B, имају углове заобљене 
полупречником најмање 0,1 ширине отвора, а изрези који се налазе на крајњим 
деловима палубе најмање 0,05 његове ширине. Остали отвори су заобљени 
полупречником не мањим од петоструке дебљине палубног оплочења. 

 Радне површине и површине по којима се крећу људи, на откривеним палубама и 
платформама су изведене да се искључи могућност клизања, спотицања, 
задржавања воде и сл. 



50 
 

6. Спољна оплата 
1)  Лимови дна 
 У подручју 0,5 L на средњем делу плутајућег објекта, код попречног система 

градње, дебљина лимова дна није мања од: 

    
(7.03.6.1 – 1) 

   где је: 
    k - коефицијент из табеле 7.03.5.1–1; 
    ℓn - дужина првог спрата надоградње (m); 
    a - размак између ребара, који није мањи од 0,5 m. 

 Усвојена дебљина лимова дна у средњем делу није мања од дебљине добијене по 
формули: 

           
(7.03.6.1 – 2) 

 Изван подручја 0,5 L, према крајевима путајућег објекта дебљина лимова 
израчуната  по  формулама 7.03.6.1 – 1 и 7.03.6.1 – 2 се може постепено смањити 
на дебљину: 

                                                                    (7.03.6.1 – 3) 
 Ако је дебљина s0 већа од дебљине s израчунате по формулама 7.03.6.1–1 и 

7.03.6.1–2, лимови дна по целој дужини имају дебљину s0, но не мање од 3 mm, а 
у подручју танкова не мање од 5 mm.  

 Ако на дну плутајућег објекта постоје пуне пасме изведене у складу са 7.03.2.8 и 
7.03.2.9, дебљина s одређена према формулама 7.03.6.1–1 и 7.03.6.1–2, може да 
буде умањена за 6%, ако постоје три пуне пасме и за 3% за сваку даљу пуну 
пасму; ипак дебљина није мања од дебљине одређене по формули 7.03.6.1 – 3. 

 Код уздужног система градње дна дебљина лимова дна, одређена према 
формулама 7.03.6.1–1 и 7.03.6.1–2, може да буде смањена за 35%. При томе се у 
формулама за a ставља размак између уздужних ребара. 

 Дебљина није мања од дебљине одређене по формули 7.03.6.1 – 3. 
2) Плосна кобилица 
 Плутајући објекти са нагибом дна имају плосну кобилицу, ако није предвиђена 

гредна кобилица. 
 Ширина плосне кобилице није мања од 0,1 B. 
 Дебљина се повећава за 2 mm у односу на дебљину захтевану према 7.03.6.1 за 

лимове дна. 
3) Узвојни лим 
 Дебљина узвојних лимова је најмање 1 mm већа од дебљине суседних лимова. 
 Изван паралелног средњака плутајућег објекта дебљина узвојних лимова може се 

смањити до дебљине лимова дна. 
 Заобљење узвоја се изводи са полупречником једнаким најмање петострукој 

дебљини лима узвоја. Узвојни појас се протеже са обе стране најмање 100 mm иза 
ивице заобљења узвоја, и 50 mm изнад горње ивице ребреница. 

 Уместо заобљења узвој може да буде изведене са книковима као што је приказано 
на слици 7.06.3.3 d и e. При томе се испуњавају захтеви подтачке 7.06.3.3 у 
погледу дебљине и простирања лимова узвоја. 

 На местима где су лимови узвоја t0 савијени да би се образовао кник, слика 
7.06.3.3 d,  са спољне стране узвоја се заварују дупле плоче t. Дебљина дуплих 
плоча t је за 3 mm већа од дебљине лима узвоја t0. 
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 Кник се може образовати и заваривањем лимова за пуни округли профил, слика 
7.06.3.3e. При томе се испуњавају захтеви подтачке 7.06.3.3 у погледу димензија 
пуног округлог профила.  

 

 
Слика 7.06.3.3 – Извођење оштрог узвоја и узвоја са книковима уместо заобљеног узвоја 

 
 Лимови бока и дна на плутајућим објектима са оштрим узвојем, слика 7.06.3.3 a, 

су заварени за узвојни угаоник. Дебљине узвојног угаоника је већа од дебљине 
лимова дна за 2 mm ако је угаоник унутар лимова дна односно за 3 mm ако је 
угаоник изван лимова дна  

 На плутајућим објектима једноставног облика дужине мање од 25 m, уместо 
угаоника може се употребити пуни округли или квадратни профил, слика 7.06.3.3 
b и c, или цев. Пречник округлог профила или дужина странице квадратног 
профила су једнаки најмање петострукој дебљини лимова дна, али не мање од 30 
mm. Дебљина зида цеви је најмање 3 mm већа од дебљине лимова дна. 

4) Лимови бока 
 Дебљина лимова бока плутајућег објекта је једнака дебљини лимова дна на 

одговарајућем месту. 
 Ако на лимовима бока постоје отвори за прозоре, сидрено ждрело, излив, бунар 

итд, углови тих отвора су добро заобљени. Ако је пречник отвора већи од 300 mm, 
њихове ивице су оивичене оквиром или појачане двоструким или дебљим лимом. 

 Оплата у подручју сидрених ждрела је подебљана за 50%. 
5)  Завршни вој 
 Површина попречног пресека завршног воја на средњем делу дужине 0,5 L 

плутајућег објекта није мања од: 

                                                                                  (7.03.6.5) 
 Тежиште тог пресека се налази испод равни палубе на боку на растојању не већем 

од 0,06 D . 
 Дебљина завршног воја изван средњег дела према крајевима може да се постепено 

смањи на дебљину лимова бока. 
7. Пражнице 

1) Општи захтеви 
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 Велики отвори у горњој палуби плутајућих објеката су ограђени по контури 
пражницама. 

 Ако се намерава да се кроз отворе у унутрашњост трупа утовара или истовара 
терет унутрашња површина пражнице је глатка тако да је утоварни уређаји не 
могу захватити приликом утовара и истовара. 

 Висина пражнице, по правилу, није већа од 90 дебљина лима пражнице. Изузетно, 
ако је висина пражнице већа, на средини њене висине поставити уздужно 
укрућење дебљине и ширине једнаке дебљини и ширини вертикалних укрућења 
одређених у складу са 7.03.7.2–3, на средини њихове висине. 

2)  Уздужна пражница  
 Уздужне пражнице које ограничаваје велике палубне отворе могу бити изведене: 

− непрекинуте, на дужини не мањој од 4 D, и укрућене у складу са 7.03.7.2–1 
и 7.03.7.2–2, тако да доприносе уздужној чврстоћи плутајућег објекта; 

− кратке, дужине мање од 4 D, које не учествују у уздужној чврстоћи 
плутајућег објекта и које обезбеђују само сигурност људи и непромочивост 
палубе. Те пражнице се састоје из лимова и укрућења његове горње ивице. 

 Дебљина лима уздужне непрекинуте пражнице је једнака дебљини палубне 
провезе према 7.03.5.2, а горња ивица пражнице има појачање изведено од 
профила погодног за придржавање поклопаца. Попречни пресек горњег 
хоризонталног укрућења није мањи од: 

    

                                                                             (7.03.7.2 – 1) 
   где је: 

s − дебљина пражнице (mm); 
hs − висина пражнице измерена од палубе до доње ивице хоризонталног 

укрућења, (cm), али не више од  60 cm. 
 Отпорни момент хоризонталног укрућења у односу на вертикалну осу, заједно са 

припадајућим појасом, који износи 25 s, није мањи од: 

                                                                             (7.03.7.2 – 2) 
 Хоризонтално укрућење је по могућности постављено ближе горњој ивици 

пражнице и приварено за њу двоструким непрекинутим варом. Ако је растојање 
хоризонталног укрућења од горње ивице пражнице или од доње ивице изреза на 
пражници веће од десетоструке дебљине лима пражнице, пражница се подебљава 
за 50%, на ширини од најмање 1,4 растојања хоризонталног укрућења од горње 
ивице пражнице. 

 Неопходно је да се избегну изрези на зидовима пражнице. Ако је изрезе немогуће 
избећи, они имају заобљене углове, а у одговарјућем подручју се изгубљени 
пресек компензује подебљањем зида пражнице, или на неки други начин. 

 Хоризонтално укрућење је спојено са палубом вертикалним укрућењем, 
завaреним двоструким непрекинутим варом за хоризонтално укрућење, за лим 
пражнице и за палубу на месту споне. Растојање између тих укрућења не прелази 
четири размака између ребара, а њихова ширина на половини висине није мања 
од: 

                                                                                       (7.03.7.2 – 3) 
   где је: 
    s - дебљина пражнице (mm). 
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 Уздужна пражница којој је дужина мања од 4 D, и која не доприноси уздужној 
чврстоћи плутајућег објекта, нема отпорни момент у односу на хоризонталну осу 
мањи од: 

                                                                  (7.03.7.2 – 4) 
   где је: 

k = 0,19 ако су углови отвора подупрти упорама; 
k = 0,14, ако су уздужне пражнице подупрте попречним пражницама које 

се протежу по целој ширини плутајућег објекта, а нису подупрте 
упорама; 

p −   средње оптерећење палубе и поклопаца отвора али не мање од 4 kPa; 
  ℓ, b − дужина и ширина отвора (m). 

 Ако су уздужне пражнице продужене у виду подвезе до попречних преграда, а 
попречне спојене са њима без примене упора, k = 0,19 а ℓ представља растојање 
између попречних преграда. Дебљина лимова тих пражница једнака је дебљини 
палубе. 

3)  Попречна пражница 
 Дебљина лимова попречне пражнице једнака је дебљини уздужне пражнице са 

којом је спојена. 
 При спајању попречне пражнице за уздужну пражницу, која доприноси уздужној 

чврстоћи плутајућег објекта, без употребе упора, отпорни момент износи најмање: 

                                                             (7.03.7.3) 
  где је: p, b, ℓ - види 7.03.7.2– 4. 

 Пражница кратких отвора на горњој ивици је укрућена хоризонталним појасом, 
спојеним са палубом и лимом пражнице помоћу вертикалних укрућења на 
највећем међусобном растојању од 2,4 m, или на неки други одговарајући начин. 

 Ширина пресека укрућења није мања од 1/6 висине пражнице изнад палубе, а 
дебљина једнака дебљини лима пражнице. 

8. Преграде   
1) Постављање сударних преграда на плутајуће објекте је предмет посебног 

разматрања надлежног органа. 
 На плутајућим објектима са машинским простором у трупу, машински простор се 

ограничава водонепропусним преградама. 
 Простор у коме бораве људи а у коме се под налази испод водене линије највећег 

газа се ограничава водонепропусним преградама. 
 Теретни простор, уколико постоји, се ограничава водонепропусним преградама, 

од дна плутајућег објекта до најгорње палубе. 
 На сударним преградама нема изреза, изузев водонепропусних пролаза за  цеви и 

каблове. 
 На осталим водонепропусним преградама могу да буду отвори и изрези под 

условом да водонепропусни поклопци буду једнако чврсти као и сама преграда. 
 Уколико се на плутајућем објекту врши провера стабилитета у оштећеном стању, 

тада број и распоред преграда испуњава захтеве одржавања на површини при 
наплављивању. 

2) Лимови преграда 
 Дебљина лимова није мања од: 

     s= 0,9∙a∙h1/2+k   (mm)         (7.03.8.2 − 1) 
   где је: 
    а −  размак између укрепа (m);  
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     k = 3,5 −  за сударне преграде; 
     k = 2,8 −  за остале водонепропусне преграде; 

h − висина преграде, измерена у оси плутајућег објекта,од дна до 
највише палубе, а у теретним складиштима до врха пражнице (m), 
али не мање од 1m. 

  Минимална дебљина лима преграде није мања од дебљине добијене по формули: 
     s= 0,57∙L1/2         (mm)         (7.03.8.2 − 2)  
   где је: 
    L − дужина плутајућег објекта (m);     

 У теретним складиштима лим преграде спојен са дном плутајућег објекта се 
подебљава за 1 mm у односу на 7.03.8.2−1. Ширина тог појаса обезбеђује да лим 
иде 100 mm изнад најгорње површине структуре дна. 

 Доњи појас преграде машинског простора за који је спојено постоље мотора, има 
висину најмање 0,1 B, а његова горња ивица налази најмање 100 mm изнад горњег 
појаса постоља мотора. Дебљина тог појаса није мања од: 

                                                            (7.03.8.2 − 3)   
  где је: 
    s  −   дебљина лимова преграде машинског простора према 7.03.8.2 − 1;  
    P1  − снага једног мотора,  (kW) ; 
    n  −  број обртаја мотора, (o / min). 

 Хоризонтални део преграде (платформе) се изводи од лимова дебљих за 1 mm од 
оних према 7.03.8.2−1 за висину h, измерену од равни платформе. 

3) Укрепе преграда  
 Размак између вертикалних укрепа преграда не прелази 0,5 m на сударним 

преградама, и 0,6 m на осталим преградама. Ако се за конструкцију дна и палубе 
примени уздужни систем градње, вертикалне укрепе преграде су у равни 
уздужних укрућења.  

 Отпорни момент укрепа које нису на крајевима учвршћене није мањи од: 

                                                                   (7.03.8.3)   
   где је: 
   k = 5 − за сударне преграде; 
   k = 4 − за остале водонепропусне преграде; 
   k = 3 − за преграде теретног складишта; 
   h −  за вертикалну укрепу преграде: висина, измерена од средине дужине 

укрепе до горње палубе, а за теретна складишта до горње ивице пражнице отвора 
(m); за хоризонталне укрепе преграде: висина, измерена од укрепе до горње палубе, а 
за теретна складишта до горње ивице пражнице отвора (m); 

   ℓ −  највећи распон укрепе (m); 
   а −  размак између укрепа (m). 

  Ако су оба краја укрепа учвршћени вредност отпорног момента према 
7.03.8.3 може да буде умањена:  

   − када су укрепе укрућена коленима за 25%; 
  − када су укрепе заварене за суседне елементе (уздужнице палубе и дна 

или укрепе суседних преграда) за 10%;  
 Ако је само један крај укрепа учвршћен узима се половина горњег умањења. 
 Отпорни момент укрепа хоризонталних делова преграда (платформи) се повећава 

за 35% у односу на вредност која се захтева у 7.03.8.3. Он испуњава захтев за 
палубне споне (види 7.03.4). 
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 Отпорни момент укрепа постављених између провеза дна и подвеза, као и изнад 
носача постоља главних мотора, се у односу на 7.03.8.3 повећава за 100%.  

 Слободни крајеви укрепа, који нису на крајевима учвршћени, се протежу до 
растојања од 20 mm до дна и палубе, да буду закошени према 1.5.2.3 и заварени 
према 7.02.7.8.1. 

 Ако су код попречног система градње крајеви укрепа причвршћени коленима, 
висина колена је једнака двострукој висини укрепа, а дужина колена допире до 
суседне споне и суседне ребренице (види слику 7.03.8.3-1). код уздужног система 
градње палубе и дна, колена имају димензије према слици 7.03.8.3-2 

 

 
Слика 7.03.8.3-1 – Колена укрепа преграда при попречном систему градње 

 

 
Слика 7.03.8.3-2 – Колена укрепа преграда при уздужном систему градње 

 
 Укрепе прекинуте разним изрезима у прегради су на крајевима приварене за 

оквир, или су им крајеви спојени са хоризонталном укрепом постављеном између 
непрекинутих укрепа. 

4) Спрежњак 
 Ако горња ивица преграде није спојена са палубом него је слободна, она се спаја 

са спрежњаком, чији отпорни момент у односу на вертикалну осу није мањи од: 

                                                                   (7.03.8.4)  
   где је: 
    h − висина преграде у оси плутајућег објекта (m);  
    b − распон спрежњака укључујући колена на крајевима, (m). 

 Спрежњак је на ослонцима уклештен. Зидови на које је спрежњак ослоњен (на 
пример пражница отвора) су на одговарајући начин укрућени.  

5)  Коруговане преграде 
 Уместо равне преграде са укрепама може се применити коругована преграда. 
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Слика 7.03.8.5 – Коругована преграда 

 
 Дебљина лимова преграде одређује се према 7.03.8.2 при чему у рачун уместо 

размака укрепа a треба ставити већу вредност од две вредности b и f - у складу са 
сликом 7.03.8.5. 

 Потребни отпорни момент једног појаса коруговане преграде, облика наведеног 
на  слици 2.8.5.1, није мањи од: 

                                                      (7.03.8.5 – 1)  
   где је: 
    c = 15 за сударне преграде; 
    c = 12 за водонепропусну преграде; 
    c = 9 за преграде теретног складишта; 
    e − ширина једног појаса преграде (m); 
    h − висина (m), измерена од средине неослоњене дужине ℓ до палубе, а у 

        теретним складиштим до горње ивице пражница , али не мање од 1 m; 
    b,s − види слику 7.03.8.5 (cm); 
    ℓ − висина преграде у (m).  

 Однос b/s у формули (7.03.8.5.–1) није већи од 46, а α ≥ 45о . 
 Стварни отпорни момент једног појаса коруговане преграде, облика неведеног на 

слици 7.03.8.5, одређује се по формули: 

                                                               (7.03.8.5 – 2) 
  Димензије s, d, b, f (cm) - види слику 7.03.8.5. 

 На коругованим преградама које имају неки други профил, обезбеђује се иста 
чврстоћа као на профилима у складу са сликом 7.03.8.5 

9.  Танкови за течност 
1) Танкови који се пружају од једног до другог бока плутајућег објекта су раздвојени 

уздужном непропусном преградом у симетрали плутајућег објекта. Ако је зид 
танка саставни део преграде које се захтева у 7.03.8, његова чврстоћа није мања од 
чврстоће која се захтева за ту преграду. 

2) Вертикални зидови танкова немају дебљину мању од: 

                                                               (7.03.9.2) 
   али не мању од 4 mm, 
   где је: 
    а − размак између укрепа, (m); 

h − висина , мерена од доње ивице танка до врха преливне цеви, (m) али 
не мања од 1 m. 

 Хоризонтални зидови танкова су дебљи за 1 mm од величине одређене по формули 
7.03.9.2; висина, h , мери се од хоризонталног зида до врха преливне цеви.  
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3) Отпорни момент укрепа вертикалних зидова танкова за течни терет и 
неструктурних танкова није мањи од: 

                                                                (7.03.9.3) 
   где је: 
    c = 4,0 за крајеве укрепа укрућене коленима; 
    c = 5,6 за укрућене крајеве укрепа без колена; 
    а − размак између укрепа, (m); 

h − висина , измерена од полувисине распона укрепа (ℓ) до врха 
преливне цеви,  (m) али не мања од 1 m. 

    ℓ − распон укрепа, укључујући укрућење на крајевима (m); 
    m = 3 − за танкове за течност; 
    m = 2 − за неструктурне танкове. 

4)  Димензије подвеза, постављених испод палубе која образује покров танка, 
одређују се у складу с тачком 7.03.4.7 где се у рачун за оптерећење палубе p узима 
висина h, према 7.03.9.2, али не мања од 1 m. 

5)  Конструкција дела палубе изнад танкова за течни терет одређује се у складу са 
захтевима правила, при чему се као оптерећење палубе узима висина преливних 
цеви изнад палубе танка у m, али не мања од 1 m. 

6)  О ребрима трупа плутајућих објеката у подручју танкова за гориво или воду, 
видети 7.03.3.2. 

7)  У вези бочних провеза у танковима, видети 7.03.3.6. 
8)  Колена за уклештење вертикалних укрепа на крајевима удовољавају захтевима 

тачке 7.02.4. Она се продужавају до суседне споне, ребренице или ребра, или до 
неког другог попречног носача. 

9)  Укрепе се заварују за лимове преграде обостраним непрекинутим заваром, или 
применом споја са скалопима (види 7.02.7.7.2). 

 10) Захтеви за чврстоћу и конструкцију танкова наведени у овом делу односе се, 
такође и на неструктурне танкове. 

10.  Надграђе и палубне кућице 
1) Опште 
 Одредбе овог члана се односе на прорачун чврстоће структурних елемената 

надоградње уобичајеног типа. Под термином надоградња подразумевају се 
надграђа и палубне кућице. 

2) Оплочење палубе 
(1) Дебљина оплочења палубе једноспратног надграђа и првог спрата 

вишеспратних  надграђа није мања од: 
−   За сва надграђа плутајућих објеката дужине L ≤ 25 m и надграђа која не 

доприносе у уздужној чврстоћи плутајућег објекта дужине L > 25 m: 

                (7.03.10.2.1 – 1) 
    али не мање од 3 mm. 

−   За надграђа која доприносе уздужној чврстоћи трупа плутајућих 
објеката и за сва упуштена надграђа плутајућих објеката L > 25 m: 

               (7.03.10.2.1 – 2) 
    али не мање од дебљине s по формули 7.03.10.2.1 – 1 нити  мање од 3mm. 
    где је: 
     s − дебљина оплочења палубе чврстоће према 7.03.5.1;  
     Dn − висина надграђа изнад палубе (m).  
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 Да би надграђе доприносило уздужној чврстоћи плутајућег објекта, дужина му 
није мања од 6 висина надграђа изнад палубе, нити мања од 0,5 L. При томе 
надграђе се поставља по целом средњем делу плутајућег објекта и учвршћено 
оквирним ребрима или попречним преградама на растојању не већем од 5 m. 
(2) Дебљина оплочења палубе другог и свих осталих спратова надграђа и свих 

спратова палубних кућица није мања од: 

                                                              (7.03.10.2.2) 
    али не мање од 2 mm. 

3)  На плутајућим објектима дужине једнаке или веће од 25 m, надграђа и палубне 
кућице дужине ≥ 0,5 L, која нису предвиђена да доприносе уздужној чврстоћи 
плутајућег објекта, нису чврсто спојени са трупом плутајућег објекта, или пак 
њихова палуба је подељена на делове између којих ће постојати зазор довољне 
величине, или подељена на делове између којих се налази дилатациони спој. 

4)  О укључивању другог, или дугачких палубних кућица у уздужну чврстоћу сваки 
појединачни случај посебно разматра надлежни орган. 

 5) Спољни зидови надграђа 
(1) Дебљина лимова спољних зидова надграђа, s, који се узимају у обзир при 

прорачунавању уздужне чврстоће трупа, код плутајућих објеката дужих од 25 
m, није мања од дебљине која се одређује по формули: 
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a
5,2

40

L
s 








        (mm) (7.03.10.5.1) 

 али никако мања од 3 mm, ни већа од дебљине оплочења палубе, која се 
захтева према 7.03.10.2.1–2. 

 Појас лимова спољних зидова надграђа у пределу испод и изнад отвора за 
прозоре, се појачава уздужним укрућењима чији је попречни пресек једнак 
површини попречног пресека отвора на зиду. 

 За надграђа ширине мање од B дебљине лимова појаса припојених на горњу 
палубу није мања од 4 mm. 

(2) Дебљина лимова спољних зидова свих осталих надграђа и палубних кућица је 
једнака дебљини палубе надграђа и палубне кућице према формулама 
7.03.10.2.1 – 1 и 7.03.10.2.2. 

  Дебљина појаса лимова који се спајају за горњу палубу није мања од 3 mm. 
6)  Палубна структура испуњава захтеве тачке 7.03.4. У формулама за уздужњаке 

палубе, које су наведене у тој глави, не узимају се у обзир чланови који садрже 
дужину објекта L, ако надграђе не доприноси у уздужној чврстоћи. 

7)  Конструкције зидова надграђа се постављају у равни попречне структуре трупа. 
Растојање између укрепа не прелази 0,6 m. 

 Отпорни момент вертикалних укрепа бочних зидова једноспратног надграђа 
(ребра надграђа), првог спрата надграђа и упуштених надграђа износи 80% 
отпорног момента бочних ребара трупа, а за остала награђа и кућице - 60% 
отпорног момента бочних ребара трупа; он није мањи од 6 cm3. 

 Ако у структури зидова надграђа нема оквирних ребара према 7.03.10.8, отпорни 
момент најмање сваког осмог укрућења се повећава за 100% 

8)  Отпорни момент оквирних ребара и оквирних спона надграђа, које доприносе 
уздужној чврстоћи објекта, није мањи од: 

                                                                         (7.03.10.8) 
  где је: 
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           W - отпорни момент оквирних ребара и спона трупа плутајућег објекта, (cm3);  
    DN - висина надграђа изнад палубе у (m). 

9) Уздужни зидови надграђа који се налазе у равни бокова плутајућих објеката 
дужине L > 25 m, су продужени и постепено сведени ка завршном воју, на оба 
краја, на дужини не мањој од висине надграђа. Крајеви доњег појаса зидова 
надграђа, на подручју од краја у дужини 1,5 пута висина надграђа, се подебљавају 
за 10%. 

 Дебљина завршног воја и палубног пута испред прамчане и иза крмене преграде 
надграђа се повећава за 10% на дужини од 2,5 размака између ребара.  

11.  Надградња велике висине и посебних облика 
 Чврстоћу структуре надградње на коју, због посебног облика, величине или других 

фактора, не може да се примени прорачун према тачки 7.03.10 надлежни орган 
посебно разматра у сваком одвојеном случају. 

 Посебна надоградња се прорачунава методама прорачуна конструкција. Оптерећења 
делова конструкције надоградње и дозвољена напрезања се узимају према 
грађевинским стандардима који су применљиви на зоне пловидбе (плутања) 
плутајућег објекта. 

 На местима где надоградња делује на конструкцију трупа плутајућег објекта силама 
повећаног интензитета, у конструкцији трупа предвидети одговарајућа појачања. 

12.  Постоља машина 
1)  Постоља главних машина 
 Уздужни носачи се протежу непрекинуто преко целе дужине машинског простора, 

и да су причвршћени на попречним преградама машинског простора. Ако 
уздужни носачи нису спојени са пуним пасмама, они су продужени иза преграда 
машинског простора на дужини од два размака ребара у виду колена. Висина 
уздужних носача постоља одређена је положајем машина, али она није мања од 
висине ребренице машинског простора.  

 Дебљина уздужних носача је за 1 mm већа од дебљине ребреница.  
 Појас уздужних носача на који се поставља машина, својом ширином одговара 

ослонцима на машини. Пресек појаса је једнак двоструком пресеку појаса 
ребреница у машинском простору. 

 Својим димензијама попречне греде одговарају ребреницама машинског простора 
(види 7.03.2.3). 

2)  Постоља помоћних и других машина 
 Уздужни носачи су одговарајућих димензија да тежина машина буде добро 

распоређена на главну структуру трупа плутајућег објекта. Дебљина вертикалних 
струкова носача је једнака дебљини ребреница, а пресек појаса носача је за 50% 
већи од пресека појаса ребренице. 

 Прелаз са пуне висине постоља мотора на нормалну висину структуре дна се 
изводи у облику колена. 

13.  Конструкција дводна и двоструког бока 
1) Примена 
 Овај став се односи на плутајуће објекте који по највећем делу своје дужине и 

ширине немају палубу и код којих се потребна уздужна и попречна чврстоћа 
обезбеђује  постављањем дводна и двобока. То су објекти отвореног типа 
намењени првенствено за складиштење терета за које није потребна заштита од 
времена. 

2) Дводно 
 Дводно је изведено као водонепропусни део трупа плутајућег објекта. 
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 Код сваке конструкције дводна, при сваком стању оптерећења плутајућег 
објекта,обезбеђена је могућност контроле присутности воде у дводну и њено 
одстрањивање. 

 Дебљина лимова дводна није мања од: 
                s = (0,05·L+2)·2·a    (mm)     (7.03.13.2 – 1) 

 Попречна структура унутрашњости дводна са пуним ребреницама испуњава 
захтеве из 7.03.2.2 и изведена у складу са сликом 7.03.13, или на неки њој 
одговарајући начин. Код примене отворене ребренице, по слици 7.03.13, најмање 
свака четврта ребреница је пуна. 

 У случају да лим покрова дводна није заварен за ребреницу, по табели 7.02.7.7.2, 
односно ако лим покрова доприноси отпорном моменту ребренице, заваривање на 
неки други начин је посебно одобрено од nадлежног органа. 

 Ребро отворене ребренице има димензије у складу са тачком 7.03.2.5. Отпорни 
момент укрућења покрова дводна није мањи од: 

      (7.03.13.2 – 2) 
  где је: 

k = 7,1 –  за отворене ребренице, без укрућења између ребра и 
противребра постављених на средини између пуних пасми; 

k = 4,25 –  такође за отворене ребренице, са укрућењима; 
b −  највећи распон ребренице (m), измерен између пасме или пуне 

пасме и бока објекта (без колена); 
Dc −  висина бока објекта у посматраном пресеку (m) мерено од 

кобилице, без  обзира на нагиб дна, ако он постоји. 
 Ребро и укрућење покрова дводна се спаја коленима, којима ширина на свакој 

страни треба да буде (слика 7.03.13): 
   уз централну пуну пасму и узвој − 0,6 х висина дводна; 
   уз бочне пуне пасме − 0,4 х висина дводна. 

 Дебљина колена је једнака дебљини лимова покрова дводна, према формули 
7.03.13.2 – 1. Појас колена има ширину 15 х s (s - дебљина колена). 

 Централна пуна пасма има дебљину већу од: 

                                                                             7.03.13.2 – 3) 
 Дебљина бочних пуних пасми дна је једнака дебљини пуних ребреница. 
 Уздужњаци дна дводна испуњавају захтеве из 7.03.2.6. Уздужњаци покрова 

дводна мора да имају отпорни моменат: 

                                                                 (7.03.13.2 – 4) 
  где је: 

k = 7,1 – за уздужњаке покрова дводна, без укрућења на средини 
распона између пуних ребреница; 

k =  4,25 –  исто, са укрућењима; 
ℓ −  распон између пуних ребреница ребренице (не укључујући 

колена) (m);  
Dc − висина бока објекта у посматраном пресеку (m) мерено од 

кобилице, без обзира на нагиб дна, ако он постоји. 
 Висина међупростора није мања од 500 mm. Ако висина дводна не омогућава 

заваривање покрова дводна са унутрашње стране, технологија и прорачун 
заваривања са спољне стране се одобравају од стране надлежног органа. Завари 
обезбеђују чврстоћу унутрашњег дна при притиску воде. Услови при коме ће се 
укључити лимови покрова дводна у попречну и уздужну чврстоћу плутајућег 
објекта, се одобравају од надлежног органа. 
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 Предњи и задњи крај дводна се продужава иза преграда помоћу хоризонталних 
колена (лепеза) којима је дужина једнака најмање 0,1B, а ширина на преградама 
0,05 B и која су постављена на свакој пуној пасми или на неки други једнако 
вредан начин. 

 Спој бочних ребара за дводно је изведен коленима (види слику 7.03.13). 
3) Двоструки бок (двобок) 
 Ширина двоструког бока није мања од 800 mm. 
 Отпорни момент оквирних ребара одређује се за цели попречни пресек двоструког 

бока, урачунавши носећи део појаса спољне и унутрашње оплате (види пресек А - 
А, слика 7.03.13). Потребан отпорни момент оквирних ребара се одређује према 
подтачки  7.03.3.5. 
 

 
Слика 7.03.13 – Дводно и двоструки бок 

 
 Отпорни момент појединих укрућења, која образују оквирну конструкцију бока 

није  мањи од: 

                                                         (7.03.13.3 – 1) 
   где је: 

аp – растојање између оквирних ребара, (m);  
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ℓ –   растојање измерено на боку, између горње ивице ребренице и 
доње ивице споне, (m);  

D0 – бочна висина на L/2 плутајућег објекта између тачке пресека 
палубе и бока и тачке пресека  продужене линије дна и бока, (m). 

 Укруђења спољње и унутрашње оплате бока су међусобно спојена, на половини 
своје висине, помоћу просторне споне чији пресек није мањи од: 

                                                                        (7.03.13.3 – 2) 
   где је: 

аp –   растојање између оквирних ребара, (m);  
ℓ –   растојање измерено на боку, између горње ивице ребренице и 

доње ивице  споне, (m); или на неки други одговарајући начин. 
 Отпорни момент бочних ребара и ребара унутрашњег бока одређује се према 

7.03.3.2. 
 Дебљина лимова унутрашњег бока је једнака дебљини лимова дводна, у складу са 

7.03.13.2. 
 Висина полуспона у пределу ширине двоструког бока није мања од 0,12 D, 

дебљина не мања од 0,75 L1/2, а ширина прирубног споја не мања од 10 дебљина 
(види слику 7.03.13). О оквирним полуспонама види други пасус у 7.03.4.6. 

14.  Конструкција трупа и спојног моста плутајућих објеката мултимаранске форме  
1) Примена 
 Овај став се односи на плутајуће објекте састављене из више трупова који су на 

висини горње палубе спојени мостовима. Плутајући објекти са два трупа називају 
се катамарани, са три трупа тримарани, а са четири и више трупова мултимарани.   

2) Димензије трупа и спојног моста 
 Главне димензије трупа плутајућих објеката мултимаранске форме се мере и 

обележавају на исти начин као и за плутајуће објекте са једним трупом. 
 За појединачне трупова и спојне мостове димензије се мере и обележавају како 

следи: 
Дужина трупа, LT , (m) – дужина појединачног трупа   
Ширина трупа , BТ , (m) – ширина појединачног трупа   
Висина трупа , DТ , (m) – висина појединачног трупа   
Газ трупа , dТ , (m) – газ појединачног трупа   
Ширина спојног моста, BМ , (m) – ширина појединачног спојног моста измерена 
 између спољашњих ивица бочних ребара суседних трупова које спаја мост. 
Висина спојног моста, hМ , (m) – висина појединачног спојног моста измерена :  

– за отворени спојни мост између горње ивице спона палубе и доње стране 
појаса оквирне споне; 

– за затворени спојни мост између горње ивице спона палубе и доње ивице 
спона доњег лима моста.  

3) Елементи конструкције трупа и спојног моста 
 Димензије елемената конструкције трупа се одређују као за монолитни труп. 
 Димензије елемената конструкције спојног моста се одређују као и димензије 

елемената конструкције палубе плутајућег објекта. 
 Елементи конструкције спојног моста се могу проверити прорачуном напона. 

Момент савијања и попречна сила који делују у неком од уздужних пресека моста 
се израчунавају као збир момената савијања и попречних сила које делују лево 
или десно од пресека за који се врши провера напона. За објекте дужине веће од 
50 m може се извршити прорачун попречног савијања. 
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 Дозвољени напони за елементе конструкције спојног моста дати су у табели 
7.03.14.2. 

 
Табела 7.03.14.2 –  Дозвољени напони за елементе конструкције спојног моста 

Дозвољено напрезање 

 
Назив и карактеристика 

везе спојног моста 
Категорија прорачунских 

напрезања  

У 
деловима 
границе 

развл. ReH 

За бродограђевни 
челик нормалне 

чврстоће са 
ReH = 235  
(N/ mm2 ) 

1 

Круте везе еквувалентног 
носача спојног моста које 
учествују у општем 
савијању и носе локална 
оптерећења  

Нормално напрезање од 
општег савијања 

0,60 141 N/ mm2 

2 
Везе спојног моста које 
носе попречне силе при 
општем савијању 

Смичућа напрезања 0,30 70,5 N/ mm2 

у распону 0,75 176 N/ mm2 

3 

Оквирне споне спојног 
моста које учествују у 
општем савијању и носе 
локално оптерећење 

Укупно 
нормално 
напрезaње од 
општег и 
локалног 
савијања 

На  

ослонцу 

0,95  223 N/ mm2 

у распону 0,85 200 N/ mm2 

4 

Споне спојног моста које 
учествују у општем 
савијању и носе локално 
оптерећење 

Укупно 
нормално 
напрезање од 
општег и 
локалног 
савијања 

На  

ослонцу 

0,95 223 N/ mm2 

5 Струкови оквирних 
спона 

Смичућа напрезања 0,45 106 N/ mm2 

 
4) Извођење конструкције моста 
 Спојни мост може бити отвореног или затвореног типа. Мост отвореног типа има 

лимове постављене само на нивоу палубе, док мост затвореног типа има лимове 
постављене на нивоу палубе и на дну моста.  

 Оквирне споне моста се постављају на местима оквирних спона у труповима. 
Лимови моста се по правилу укрућују на исти начин као и лимови палубе, 
попречно или уздужно. 

 Ако су попречни пресеци трупова у подручју паралелног средњака 
криволинијског облика, а бокови изведени са попречним системом и дно са 
уздужним системом градње, онда бочна ребра на дну треба завршити на провези 
дна или ојачаној уздужници дна. 
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Слика 7.03.14.4–1 – Спајање оквирне споне отвореног моста са трупом   

 
 Споне палубе отвореног спојног моста су спојене са суседним труповима и 

подвезом палубе спојног моста, ако ова постоји, коленима. Оквирне споне палубе 
отвореног спојног моста су истих димензија као и оквирне споне палуба трупова. 
Веза оквирне споне палубе отвореног спојног моста са труповима се изводи 
помоћу вертикалних или хоризонталних колена која су изведена према слици 
7.03.14.4 – 1. 

 Споне палубе и доње оплате затвореног спојног моста су коленима спојене са 
суседним труповима и подвезом палубе спојног моста, ако ова постоји. Ширина 
колена је једнака 0,3 х висина спојног моста, дебљина колена једнака дебљини 
струка палубне провезе. Ако је однос ширине према дебљини колена већи од 35, 
колена  имају појас или прируб. 

 Код затвореног спојног моста висина оквирних спона палубе трупова се на 
унутрашњем боку доводи на висину оквирних спона спојног моста. Промена 
висине оквирних спона трупа је постепена, висина се повећава почевши од 
палубне подвезе која је најближа унутрашњем боку. Површина појаса оквирне 
споне на том подручју се повећава 1,5 пута.  

 На нивоу доње оплате затвореног спојног моста у труповима поставити бочне 
провезе према слици 7.03.14.4–1а или ојачана колена према слици 3.3.3.7-1б 
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.              
Слике спајања затвореног спојног моста са трупом 

                    7.03.14.4–1а – Бочном провезом                   7.03.14.4–1б – Ојачаним коленима      
 

 Трупови плутајућих објеката мултимаранске форме се могу међусобно спајати 
чврстим надграђем или попречним носачима постављеним преко трупова уместо 
спојним мостовима, уз услов да је обезбеђена попречна и уздужна чврстоћа . 

 У случају спајања трупова надграђем, оно се пружа најмање на половини дужине 
плутајућег објекта и  има најмање три попречне преграде које се пружају по целој 
ширини надграђа. По једна преграда је на крајевима надграђа а трећа у средини 
између њих. У труповима испод попречних преграда надграђа се постављају 
попречне преграде или, ако то није могуће, јаке оквирне споне са оквирним 
ребрима и стубовима. 

 Када су палуба и бокови трупа изведени са уздужним оребрењем а спојни мост са 
попречним, на местима спона моста уздужница палубе која је најближа спојном 
мосту се коленом спаја са најгорњом уздужницом бока. Колена су изведена према 
захтевима из 7.02.4 ових правила. 

 У палуби спојних мостова не постоје изрези осим отвора за провлаке за приступ у 
затворени спојни мост. Провлаке су округле или елиптичне постављене тако да им 
се дужина пружа по ширини спојног моста. Отвор провлаке се компензује 
локалним укрућењима. 

 
7.04 Дебљина лимова оплате и елементи структуре плутајућих објеката за спорт и 

разоноду  
1. Минимална дебљина лимова оплате дна, узвоја и бочне оплате плутајућег објекта за 

спорт и разоноду je већa од  дебљина израчунатих према следећим формулама: 

           
(7.04.1 – 1)  

        
(7.04.1 – 2) 

           f – фактор укрућења     
   где је: 
    a - размак укрућења оплате (m), али не мањи од 0,4m . 
2. Дебљина лимова израчуната према 7.04.1 није мања од 2mm . 
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3. Елементи структуре плутајућег објекта за спорт и разоноду се одређују према 7.03 
или еквивалентним прорачуном чврстоће прихваћеним од стране надлежног 
органа.  

 
7.05 Одржавање трупа током експлоатације 
1. Стање оплате трупа плутајућих објеката се верификује мерењем дебљина 

ултразвучном методом. 
2.  Мерење дебљина оплате трупа врше признате испитне институције од стране 

надлежног органа. 
3. Мерење дебљина се врши на основном или ванредном прегледу плутајућег 

објекта. 
4. Лимови оплате чије су вредности дебљина установљене мерењем из подтачке 1. 

ове тачке мање од 80% вредности одређене према захтевима из тачке 7.03 и 7.04, 
се санирају заменом.                  

     
   
VIII.  ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ТРУП ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА 
 
8.01 Материјали 
1. Општи захтеви 

1) Сви материјали који се употребљавају за израду плутајућих објеката испуњавају 
захтеве стандарда и овог дела правила.  

2) Уколико се на плутајућем објекту предвиђа смештај уља зидови који ограничавају 
смештајни простор су од специјалног бетона који не пропушта.уље или на 
плутајућем објекту су постављени метални танкови за уље. 

2. Бетон  
1) За конструкцију трупа плутајућег објекта се употребљава бетон марке не ниже од 

300. 
 Труп плутајућих објеката у које се утовара терет је од бетона марке не ниже од 

400. 
2) За делове трупа плутајућих објеката који су изложени квашењу (дно, бокови, 

непокривене палубе, водонепропусне преграде) употребљава се бетон отпоран на 
мраз који може да издржи до 50 циклуса замрзавања и отапања у току једног 
зимског периода. 

 Непропусност бетона је таква, да при стандардном испитивању контролних 
узорака дебљине 5 cm под притиском од 196 kPa у току 48 h не дође продора капи 
воде. 

3) Испитивање бетона у циљу установљавања марке чврстоће, непропусности, 
отпорности на мраз изводи се према захтевима вежећих стандарда.  

 За плутајуће објекте са дугим циклусом градње дозвољава се одређивање марке 
чврстоће бетона у „порасту” од 60 и 90 дана. 

4) Ако бетон истог састава сазрева у природним условима и при пропаривању, 
дозвољено је да се провера  непропусности и отпорности на мраз врши само за 
пропарени бетон. 

5) Ако се пројектом предвиђа израчунавање чврстоће бетона у различитим роковима 
који се разликују од 28-дневног, онда се за сваки рок бирају и испитују узорци из 
сваке партије бетона. 

6) Садржај цемента у тешком и лаком бетону није мањи од 450 kg/m3. 
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 У бетону за покривене палубе и преграде садржај цемента може да се смањи за 
15% у односу на прописан под условом да добијени бетон испуњава захтеве из 
8.01.2.1 до 8.01.2.3. 

7)  Бродограђевни бетон добро испуњава калуп, не раслојава се при примењеном 
поступку уливања и нема усађене пукотине при примењеном режиму сазревања. 

8) Ако се за бродограђевни бетон предвиђају захтеви за непропусност, повишену 
издржљивост, отпорност на агресивне средине и други услови ови су у складу са 
одговарајућим стандардима. 

9) За бетонирање међусекцијских спојева допушта се ситнозрнасти (пешчани) бетон, 
чији састав и уливање су у складу са одговарајућим стандардима. 

3. Састојци смеше бетона 
1) За припрему бродограђевног бетона се употребљава портланд цемент (обичан, 

брзо отврдњавајући, отпоран на сулфате) марке која није мања од 400.  
 За плутајуће објекте који могу да се користе у морској води, бетон се прави од 

портланд цемента отпорног на сулфате марке која није мања од 400. 
2) Карактеристика цемента обезбеђује добијање бродограђевинског бетона потребне 

марке при употреби цемента у складу са 8.01.2.6. 
3) Дозвољава се употреба цемента тек после провере његових физичко-механичких 

својстава према важећим стандардима. Време између обављене провере и 
употребе цемента није дуже од два месеца за обичан цемент и једног месеца за  
брзо отврдњавајући цемент. 

4) Цемент се чува у складу са захтевима стандарда у посебним затвореним 
складиштима, где је искључена могућност овлаживања, а такође и мешања 
одрећених партија цемента. 

5) У својству крупног агрегата бродограђевног тешког бетона примењује се 
фракционисани туцаник из уситњених тврдих стена или фракционисани шљунак 
природног порекла  који одговарају стандардима за материјале за бродограђевни 
бетон. 

6) У својству крупног агрегата бродограђевног лаког (порозног) бетона примењује се 
порозни шљунак који у слободно насипном стању има густину од 600 – 800 kg/m3 
и упијање воде у току 2 h не веће од 15%.  

7) Најкрупнија зрна агрегата не прелазе 20 mm или ¼ најмање мере елемента који се 
бетонира, а такође су мањи од минималног растојања између паралелно 
положених шипки арматуре. 

8)  У својству ситног агрегата бродограђевног бетона примењује се крупни и средњи 
природни кварцни песак и трице туцаника или шљунка који одговарају 
стандардима за материјале за бродограђевни бетон. 

9) Крупни и ситни агрегат при складиштењу се не запрљава и меша. Порозни 
шљунак при складиштењу је заштићен од влаге. 

10) За припремање бродограђевног бетона вода одговара захтевима стандарда за 
материјале за бродограђевни бетон. 

11) За уклањање мањих дефекта допушта се употреба стаклопластике и пластичних 
бетона на основи епоксидне смоле, а такође и цементног колоидног лепка, према 
одговарајућим стандардима. 

4 Арматурни челик  
1) За арматуру трупа од армираног бетона може да се употреби топловаљани 

арматурни челик: 
− глатки угљенични челик границе развлачења 24 kN/cm2 и прекидне чврстоће  
  38 – 50 kN/cm2 (класа A – I) ; 
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− оребрени угљенични челик границе развлачења 28 kN/cm2 и прекидне 
 чврстоће 46 – 60 kN/cm2 (класа A – II) ; 

2) У обичном (који није преднапрегнут) армираном бетону не употребљава се 
арматурни челик који је подвргнут ојачању или је оребрен хладном обрадом, а 
такође и који је ојачан термичком обрадом. 

3) У једном пресеку може да се употреби арматура различите чврстоће под условом 
да се границе развлачења не разликују за више од 30%. 

4) Детаљи учвршћивања се праве из полуумиреног или умиреног челика, који 
испуњавају захтеве за челик за заваривање у бродоградњи, а анкери ових детаља 
из челика који испуњава захтеве из 8.01.4.1 – 8.01.4.2. 

 
8.02 Конструкција трупа и надградње 
1. Општи захтеви 

1) Труп плутајућих објеката може да се укрути по попречном и уздужном систему 
градње. 

 За плутајуће објекте дужине до 35 m допушта се градња без укрућења са 
попречним преградама постављеним на малом размаку. 

 Дозвољава се мешовита конструција трупа са оребреним и неоребреним 
елементима. Неоребрени елементи се препоручују за унутрашње делове трупа 
(преграде, палубе и сл.). 

2) Конструкција трупа армирано бетонских плутајућих објеката може бити 
монтажне, монтажно – монолитне и монолитне конструкције. 

3) Откривени делови палубе армирано бетонског плутајућег објеката су изведени са 
прелуком да би се обезбедило сливање воде ван објекта.  

 Код плутајућих објеката понтонске форме дужине преко 30 m дно на крајевима је 
издигнуто изнад теретне водене линије. 

4) Распоред непропусних преграда је такав да се обезбеде захтеви делова IV, V и VI 
у погледу стабилитета, надвођа и способности одржавања на површини. 

5) Код плутајућих објеката понтонске форме преграде не морају бити непропусне на 
месту спајања се палубом уколико је у најнеповољнијем случају наплављивања 
преостало растојање безбедности најмање 0,7 m.  

 Горње одобрење се не односи на преграде пикова и машинског простора које су 
непропусно спојене са палубом.  

6) Спољни део трупа, који у експлоатацији може да буде изложен ударима је 
заштићен одбојницима, или другим заштитним средствима. 

 Заштитне конструкције трупа преносе ударне силе на чврсте везе (преграде, 
оребрење или нарочита локална укрућења). 

7) Површине које су изложене интензивном локалном хабању (плоче оплате и 
палубе у области сидрених ждрела, пражнице теретних гротала и сл.) су опшивене 
металом или другим заштитним материјалом. 

8) Количина и распоред арматуре у елементима трупа од армираног бетона се 
одређује према условима чврстоће и ограничавања ширења пукотина држећи се 
при томе одговарајућих конструктивних захтева.  

9) Површина попречног пресека затегнуте арматуре у деловима површине 
геометриског пресека елемента је: 

- За арматуру од челика класе А – I   ≥  0,5; 
- За арматуру од челика класе А – II  ≥  0,4; 

10) У свим елементима трупа, посебно у плочама спољне оплате, потребна површина 
попречног пресека арматуре обезбеђује се применом што је могуће већег броја 
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шипки малог пречника уз поштовање минимално дозвољеног растојања међу 
шипкама (види 8.02.1.11). При томе пречник шипке није мањи од 10 mm за 
уздужну арматуру греда и 6 mm за мрежу плоча и обујмица и за арматуру 
постављену из конструктивних разлога. 

11) Распоред шипки арматуре у елементима трупа одговара следећим захтевима: 
(1) светло растојање међу најближим паралелно постављеним шипкама није 

мање од највећег пречника нити мање од 20 mm; 
(2) минимално светло растојање међу истуреним деловима препуста или везица 

стикова и најближих паралелних шипки арматуре је најмање 10 mm;  
(3) шипке арматуре не покривају више од 40% површине отвора кроз које се сипа 

бетон у делове конструкције који леже испод њих. 
12) Арматура трупа је заварена и састоји се из равних заварених мрежа или 

запреминских заварених тела. 
 Везана арматура је дозвољена за израду монолитних делова трупа, а такође и 

појединачних секција, под условом да се њихова арматура монтира на месту 
бетонирања и не транспортује се у монтираном стању. 

13) Заваривање арматуре се врши у складу са важећим стандардима. 
 Стични варови шипки се изводе контактним или електролучним заваривањем. У 

свим случајевима чврстоћа арматуре на месту састава мора бити једнака чврстоћи 
спојених шипки, а у случају спајања шипки разних пречника, чврстоћи шипке 
мањег пречника. 

14) Спајање шипки које се пресецају врши се контактним тачкастим 
електрозаваривањем, полуаутоматским заваривањем у заштити угљендиоксида и 
ручним електролучним заваривањем на тешко доступним местима.  

15) Спајање шипки са металним конструкцијама врши се електролучним 
заваривањем. 

16) Крајеви арматурних шипки морају бити поуздано учвршћени, и у вези с тим је 
неопходно: 
(1) све глатке затегнуте шипке арматуре које учествују у прорачуну чврстоће 

чији је пречник 10 mm или већи, а такође и сви анкери који су изложени 
затезању и имају дужину мању од 20 пречника завршавају се крајњим кукама; 

(2) затегнуте шипке по могућности учврстити у притиснутај зони; 
(3) на деловима где шипке нису потребне по прорачуну препуст је за:  
  − затегнуте шипке арматурног челика класе А – I и А – II за 30 пречника, 

   − затегнуте шипке арматурног челика класе А – I без кука за 30 пречника, 
   − других класа за 10 пречника мање у односу на затегнуте; 

(4) све оптерећене уздужне шипке које се прекидају на местима пресецања или 
додиривања се заварују за специјалне анкере или на најблже пресецајуће 
шипке. 

17) Посувраћање арматуре вршити по луку радијуса на мањег од 10 пречника. 
 Крајње нормалне куке имају унутрашњи пречник не мањи од 2,5 пречника шипке, 

куке под правим углом дужину савијеног дела не мању од 3 пречника. 
18) Прегиб растегнуте арматуре са угловима мањим од 165о није дозвољен. У том 

случају арматура треба да се састоји од засебних шипки које се пресецају а које су 
положене дуж грана елемената који се сусрећу. 

 При угловима већим од 165° прегиб растегнуте арматуре је дозвољен под условом 
да се на ову поставе обујмице. 
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19) Дебљина заштитног слоја бетона за све спољашње површине трупа и за 
унутрашње  површине изложене квашењу није мања од 10 mm, а за све остале 
површине не мање од 5 mm. 

 Делови палуба изложени великом хабању, који немају специјалну прекривку, да 
имају заштитни слој повећан за не мање од 5 mm у односу на горе наведено. 

 За арматуру пречника већег од 10 mm дебљина заштитног слоја није мања од 
пречника шипке. 

20) При конструисању трупа плутајућег објекта није дозвољено да се образују места 
концентрације напрезања: 
(1) прекиде шипки у основним везама распоредити на такав начин да се у  једном 

пресеку површина затегнуте арматуре не мења за више од 25% за плоче и 30% 
за греде, а за притиснуту арматуру не више од 40%; 

(2) везе које се прекидају причврстити на најближе унакрсне везе или на ојачане 
делове плоча;  

(3) дебљину плоча и димензије греда постебено мењати тако да се обезбеди 
нагиб не већи од 1:3; 

(4) у правим и оштрим угловима детаља из бетона предвидети скошења не мања 
од 25 mm.  

  2. Плоче 
1) Дебљину плоча трупа одредити у зависности од типа и величине плутајућег 

објекта, његове конструкције и услова обезбеђења чврстоће. У свим случајевима 
дебљина плоча није мања од оне дате у табели 8.02.2.1. 

 
  Табела 8.02.2.1 –  Најмања дозвољена дебљина плоча трупа 

Најмања дозвољена дебљина плоча, 
(mm), за марку бетона 

 
Елементи трупа 

М300 М400 – М600 
Преграде и покривени делови палуба 40 35 – 40  
Дно и отворени делови палуба 40 – 50  40 
Бокови и зрцала 50 - 60 50 – 60  
Примедбе:  

1. Мање дебљине односе се на плутајуће објекте дужине до 40 m. 
2. За плутајуће објекте са конструкцијом без оребрења дебљина спољне оплате 

није мања од 60 mm. 

   
2) Дебљина плоча у подручју узвоја, а такође на местима постављања делова 

учвршћења или причвршћивања машина, уређаја и опреме, се увећава најмање за 
25%. 

3) Плоче трупа армирати са две обичне мреже, постављене на растојању једнаком 
дебљини заштитног слоја од спољашњих површина. 

4) При армирању танких плоча, које не примају ударна оптерећења (плоче преграда, 
уградњи и палуба заштићене оплатом), дозвољава се да се уместо две обичне 
мрежепримени једна просторна мрежа на средини плоче која се састоји од 
средишњих раздвајајућих шипки на које се са обе стране учвршћују 
перпендикуларно распоређене радне шипке.  

 Армирање плоча спољне оплате на овакав начин није дозвољено. 
5) Арматуру плоча у подручју узвоја, палубног стрингера, а такође и на местима 

изложеним значајним ударним или концентрисаним оптерећењима, ојачати 
повећавањем димензија или постављањем додатних шипки и локалних мрежа. 
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6) Површина попречног пресека раздвајајуће арматуре плоча у свим случајевима 
није мања од 20% површине попречног пресека радне арматуре и не мање од 
тражене према 8.02.1.9. 

7) Димензије шипки арматуре и њихов распоред испуњавају следеће захтеве: 
(1) у једном реду мреже по целој дужини распона плоче распоређивати не мање 

од 5 и не више 25 шипки на 1 m дужине; 
(2) растојање између радних шипки није веће од 2,5 дебљине плоче, а између 

раздвајајућих шипки 4 дебљине плоче; 
(3) шипке основних мрежа при дебљини плоча до 80 mm распоредити у 

шаховском поретку, а не једне над другима; 
(4) пречник шипки није мањи од 6 mm и не већи од 0,25 дебљине плоче; 
(5) при армирању плоче шипкама разних пречника крајње шипке се разликују 

једне од других за не мање од 2 mm. 
8) Дозвољено је да се у плочама дна, палуба и преграда до 40% укупне количине 

радне арматуре спољне мреже изведе у виду одвојених шипки, постављених над 
ослонцима плоче под условима да њихова дужина није мања од ширине ослонца 
плоче плус 0,4 распона плоче. 

9) Пресек ослањања плоче може да се ојача постављањем вута. 
 Ако вута учествује у прорачуну чврстоће, тада се армира посебним шипкама или 

мрежама таквим прорачуном да перпендикуларно ребру буде не мање од 5 шипки 
на један дужни метар вуте. 

 Када се постављају вуте није дозвољено да се примене одвојене шипке према 
8.02.2.8. 

10) Арматуру плоча које образују угао спојити заваривањем или препуштањем из 
једне плоче у другу не мање од 60% шипки сваке плоче на дужину од 15 пречника 
шипки, али не мање од 150 mm. 

11) Арматуру плоча које образују Т носач спојити заваривањем или савијањем свих 
шипки припајане плоче између мрежа друге плоче. Дужина савијеног дела није 
мања од 10 пречника шипки. 

3. Греде 
1) Висина ребра је 10 дебљина плоче или мања, а ширина мања од 1,5 дебљине 

плоче. 
2) Радна арматура греда испуњава следеће захтеве: 

(1) пречник радних шипки је 10 mm и већи, а монтажних 6 mm и већи; 
(2) прорачунску арматуру распоредити у највише 3 реда по висини и најмање 2 

реда по ширини како у притиснутим тако и у затегнутим зонама; 
(3) при висини греде 500 mm и више уздуж њене бочне гране поставити допунску 

уздужну арматуру од шипки пречника ≥ од 8 mm. Растојање међу шипкама по 
висини греде је ≤ 200 mm. 

3) Закошену арматуру греде извести закошавањем уздужне арматуре која се 
препушта из затегнуте у притиснуту зону или увођењем посебних нагнутих 
шипки које се завршавају правим деловима на преклоп завареним за уздужну 
арматуру. Закошење арматуре за осом греде заклапа угао који није мањи од 30° 
нити већи од 60°.  

 Примена одвојених, „пливајућих” шипки које нису везане са основном арматуром 
није дозвољена. 

4) Попречна арматура греда, изведена у виду обујмица, испуњава следеће захтеве: 
(1) пречник обујмице је 0,25 пречника уздужне арматуре али не мањи од 6 mm; 
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(2) размак обујмица није већи од најмање из следећих величина: 0,75 висине 
греде, 15 пречника шипке притиснуте арматуре и 250 mm. Код стубова и 
греда изложених осном притиску, осим тога, корак обујмица је једнак или 
мањи од 1,5 ширине ребра; 

(3) ако површина пресек а притиснуте арматуре прелази 3% површине попречног 
пресека елемента, тада растојање међу обујмицама није веће од 10 пречника 
шипке те арматуре; 

(4) свака обујмица у ребру не обухвата више од 6 притиснутих шипки. Ако тај 
услов не може да се испуни треба поставити допунске обујмице, узенгије или 
шипке које укрућују уздужну арматуру или наспрамне гране обујмица. 

5) Када се греде армирају завареним костурима ови имају попречне везе – шипке или 
летве. 

 Растојање међу попречним везама у затегнутој зони je 20 пречника шипки 
уздужне арматуре или мање, али не веће од 500 mm. 

 У притиснутој зони ребра растојање међу попречним везама jе 15 пречника 
уздужне арматуре или мање, али не веће од две ширине ребра. Ако површина 
попречног пресека притиснуте арматуре прелази 3% површине попречног пресека 
греде, тада размак између попречних веза није већи од 10 пречника уздужне 
арматуре. 

6) Спајање ребра са плочом изводи се: 
(1) препуштањем две уздужне шипке ребра између мрежа плоче (код затворених 

обујмица); 
(2) размештањем између мрежа плоче савијених крајева ребара (шапа) дужине не 

мање од 10 пречника (код отворених обујмица), при томе над савијеним 
крајевима обујмица поставити по једну шипку која се пружа по целој дужини 
ребра. 

7) У оребрењу структурних танкова трупа поставити отворе за пролаз воде и 
ваздуха. 

 Отвори не прекидају уздужну арматуру ребара. Размак од ивица отвора до 
уздужне арматуре jе 10 mm и више. 

8) На местима пресецања греда неопходно је да се обезбеди непрекидност њихове 
уздужне арматуре путем размештања шипки на по висини ребра на разним 
нивоима.  

 Ако се висина ових греда разликује за више од 20%, нижа греда jе ојачана на 
месту састављања са високом гредом армираном вутом. 

 Постављање вута није обавезно на мало оптeрећеним ребрима, чије се димензије 
не одређују прорачуном већ конструктивно. 

4. Изрези 
1) Изрези у плочама палубе, који умањују површину пресека елемента који улази у 

еквивалентни носач за више од 15%, се ојачавају компензационом арматуром и 
армирано бетонским или металним пражницама. 

2) Све пресечене шипке су поуздано спојене са компензирајућом арматуром и 
пражницом. 

3) Препоручује се да се углови правоугаоних отвора заокруже или затупе. 
 Око углова великих отвора, код којих постоји могућност опасне концентрације 

напона, поставити шипке перпендикуларно на симетралу угла. 
5. Спојеви секција 

1) На стиковим секције трупа спајати једну са другом и са монолитно наплавњеним 
елементима  помоћу препуста арматуре. 
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 На стиковима постављеним унутар трупа могу да се примене испуњавајући 
елементи.  

 Стикове секција по могућности поставити на мање оптерећена места. Отпуштена 
чврстоћа бетона секције није мања од 70% чврстоће марке бетона. 

2) При конструисању стикова неопходно је да се придржава следећих услова: 
(1) при изради стикова помоћу препуста арматуре растојање између крајевима 

секција је: за плоче – не мање од две дебљине плоче, а за греде – не мање од 
двоструке ширине или половине висине ребра и у свим случајевима не мање 
од 100 mm; 

(2) растојање међу паралелним шипкама арматуре стикова или постављеним у 
стикове елементима за спајање је једнако пречнику арматуре, али не мање од 
10 mm; 

(3) на месту стика није допуштено подебљавање плоча које излазе из трупа. 
3) При спајању арматуре на стику препусте арматуре спојити заваривањем на 

преклоп или стичним заваривањем помоћу везица. 
 У угловима спојене препусте арматуре који нису изложени затезању допуштено је 

прекидати у бетону стика уз испуњавање захтева 8.02.1.16 који се односе на 
анкеровање крајева шипки арматуре.  

4) Испуњавајући детаљи у стиковима су сигурно причвршћени и тачно размештени. 
 У непропусним стиковима растојању између испуњавајућим детаљима није веће 

од 250 mm. 
 Конструкција испуњавајућих детаља и њихових анкера омогућава квалитетно 

уливање бетона при спајању стика.  
5) Карактеристике чврстоће, непропусности и отпорности на мраз бетона стикова 

нису мање него што је код бетона основног трупа. 
6) Уливање бетона при спајању стика може бити обично (ручно) или механизовано. 

Уз сагласност надлежног органа спајање стикова унутрашњих елемената трупа 
плутајућих објеката дужине до 35 m (стикови преграда, уградки са дном, палубом 
и боковима, стикови елемената надградње са трупом и једни с другим) може да се 
изведе подбијањем. 

7) Да би се искључило замрзавање бетона на температурама испод нуле се не 
дозвољава бетонирање стикова и монолитних елемената без специјалне 
технологије одобрене од надлежног органа. 

8) Скидање оплате стикова и монолитно израђених елемената допушта се пошто се у 
бетону достигну следећи показатељи чврстоће (у % марке): 

- за вертикалне елементе – 35; 
- за хоризонталне елементе – 50. 

9) Оптерећивање стикова и монолитних елемената (испитивање непропусности, 
премештање плутајућег објекта на навозу, поринуће и т. п.) допушта се пошто 
бетон достигне чврстоћу не мању од 70% чврстоће марке. 

6. Причвршћивање машина и опреме за труп 
1) У подручју смештаја машина и опреме труп плутајућег објекта се ојачава. 
2) Причвршћење машина и опреме за труп врши се помоћу спојних елемената, 

пролазних или анкерних вијака. 
3) Причвршћивање пролазним вијцима дозвољено је само за палубе и укрућења, и 

такође за истурене делове трупа. 
4) Примена анкерних вијака пречника не мањег од 12 mm уз услове обезбећења 

позданог учвршћења допуштена је на свим деловима трупа, осим на плочама 
спољне оплате и непропусних преграда. 
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5) Ако се спојни елементи причвршћују заваривањем њихова дебљина није мања од 
5 mm; за причвршћивање елемената у бетон неопходна су два или више анкера са 
пречником не мањим од 8 mm. 

6) Да би се избегло претерано загревање суседног бетона и значајне деформације 
услед варења спојних елемената варење се изводи тачкасто или са прекидним 
шавовима са дужином не већом од 40 mm и дебљином вара не већом од 5 mm. 

7) Цеви које пролазе кроз непропусне преграде или спољну оплате треба 
причврстити за плочу помоћу специјалних спојних елемената (чашама са 
прирубницама, кутија, уградних листова и сл.) снабдевених анкерима или 
заварених за арматуру плоче. 

8) Причвршћење изолације и унутрашњих украсних детаља за труп допушта се 
помоћу у бетон учвршћених арматурних испуста пречника 8 mm и већег. 

9) Учвршћење мало оптерећених елемената може да се изведе помоћу вијака 
учвршћених у укрућења или плоче палубе дебљине не мање од 60 mm.  

10) Уз сагласност надлежног органа лаки и мало оптерећени делови могу да се 
причврсте за бетон помоћу специјалних лепкова. 

7. Надграђа од армираног бетона 
1) Препоручује се да се надграђа од армираног бетона изводе као лака, тј. надграђа 

која не учествују у уздужној чврстоћи трупа плутајућег објекта. 
2) Ако је потребно надграђа од армираног бетона могу бити јака, тј. надграђа која 

учествују у уздужној чврстоћи трупа плутајућег објекта. У тим случајевима треба 
предвидети поуздану везу надграђа са трупом која обезбеђује њихово садејство. 

 Материјал и конструкција јаког надграђа испуњавају захтеве овог дела који се 
односе на труп. 

 
8.03 Прорачун и норме чврстоће 
1. Општи захтеви 

1) Чврстоћа трупа плутајућег објекта и његових појединачних елемената је 
потврђена прорачуном на дејство оптерећења при општем савијању и на дејство 
локалног оптерећења.  

2) Прорачун оптерећења при општем савијању обухвата израчунавање момента 
савијања Msw и попречних сила Qsw на мирној води и допунског момента 
савијања ΔM и допунских попречних сила ΔQ услед дејства таласа. 

2. Прорачун момента савијања Msw и попречних сила Qsw на мирној води 
1) Израчунавање момента савијања Msw (kNm) и попречних сила Qsw (kN) на 

мирној води врши се непосредним интегрисањем криве оптерећења. Криву 
оптерећења интегрисати помоћу најмање 21 ординате. Разматра се 
најнеповољнија могућност ситуација стања оптерећења. 

2) За плутајуће објекте узети у разматрање: 
(1) празан плутајући објекат без терета, особља и гостију са 10% и 100% залиха и 

горива; 
(2) плутајући објекат под пуним оптерећењем са укрцаним највећим дозвољеним 

бројем особља и гостију са 10% и 100% залиха и горива; 
(3) плутајући објекат у другим посебно неповољним стањима оптерећења 

3) За стање оптерећења плутајућег објекта код којих наплављивање пикова изазива 
повећање момента савијања разматра се случај хаваријског наплављивања 
предњег или задњег пика.   

3. Допунски момент савијања ΔM (kNm) и допунска попречна сила ΔQ (kN) услед 
дејства таласа 
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1) Допунски момент савијања услед дејства таласа израчунава се по формули: 
 

       (kNm)  (8.03.3.1-1) 
  Коефицијент ko  израчунава се по формули: 

                    (8.03.3.1-2) 
  Коефицијент ko  није већи од 1. 
  Величина коефицијента k1 одређује се према табели 8.03.3.1 
  
 Табела 8.03.3.1 –  Величина коефицијента k1 

Дужина плутајућег објекта L, (m) Зона плутања Рачунска висина 
таласа h, (m) 20 60 100 

3 0,6 0,0123 0,0085 0,0061 

  При        коефицијент k2  израчунава се по формули: 

                       (8.03.3.1-3)              
  

 При       коефицијент k2  = 1  
  где су: 
  dp и CB  одговарајући газ прамца и коефицијент пуноће трупа при прорачунском 

 случају стања оптерећења за који се одређује .  

 
Слика 8.03.3 – Распоред допунског момент савијања ΔМ и допунске попречне силе ΔQ 

услед дејства таласа по дужини плутајућег објекта 
 

 Величина допунског момента савијања услед дејства таласа се узима константном 
на дужини 0,5 L у средњем делу плутајућег објекта, а према крајевима линеарно 
опада до нуле (Слика 8.03.3). 

2) Допунска попречна сила услед дејства таласа, ΔQ (kN), израчунава се по формули: 

                                                           (8.03.3.2)  
 Дијаграм допунске попречне силе услед дејства таласа се узима у складу са 

сликом 8.03.3. 
4. Највећи прорачунски момент савијања како за прегиб тако и за прогиб, M (kNm), се 

израчунава сабирањем највећег момента савијања на мирној води са допунским 
моментом савијања услед дејства таласа: 
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                                                                 (8.03.4.1) 
 Највећу прорачунску попречну силу како за прегиб тако и за прогиб , Q (kN), 

израчунати сабирањем највеће попречнe силe на мирној води са допунском 
попречном силом услед дејства таласа: 

                                                                                 (8.03.4.2) 
5. Прорачунске силе од општег савијања 

1) Основне ознаке 
(1) прорачунске силе од општег савијања у разматраном пресеку еквивалентног 

носача: 
М – момент савијања, (kNm); 
N – уздужна сила, (kN); 
Q – попречна сила, (kN); 
τ  − смицајни напон, (MPa); 

(2) геометријске карактеристике: 
J  – момент редуковане површине целог попречног пресека еквивалентног 

носача (cm2 ∙ m2); 
S  – статички момент редуковане површине дела попречног пресека 

еквивалентног носача, који је постављен са једне стране неутралне осе, 
у односу на неутралну осу еквивалентног носача, (cm2 ∙ m); 

Se  – статички момент редуковане површине попречног пресека разматраног 
елемента у односу на неутралну осу еквивалентног носача, (cm2 ∙ m); 

Fe  – редукована површина попречног пресека разматраног елемента, (cm2) ; 
Fp  – редукована површина попречног пресека појаса дна или палубе  

еквивалентног носача, (cm2) ; 
Н  – бочна висина плутајућег објекта, измерена између спољашњих 

површина плоча дна и палубе, (m;) 
Σt  – сума дебљина бокова и уздужних преграда на нивоу неутралне осе 

еквивалентног носача, (cm); 
2) При одређивању прорачунских сила од општег савијања труп плутајућег објекта 

разматрати као еквивалентни носач. 
3) Прорачунске силе израчунати за два могућа положаја плутајућег објекта:прогиб – 

при притиснутој палуби и прегиб – при притиснутом дну. 
4) Прорачунске силе израчунати за пресеке у којима су елементи трупа највише 

напрегнути (пресеке у средњем делу плутајућег објекта; на местима великих 
отвора, на местима промене система укрућења, прекидања уздужних веза и сл.). 

5) Уздужне везе трупа и надграђа плутајућих објеката од армираног бетона укључују 
се у састав еквивалентног носача трупа по истим принципима који важе за 
челичне објекте.  

 Ослабљења од појединачних отвора, чија највећа димензија не прелази 5 дебљина 
плоче и који не умањују површину пресека појаса еквивалентног носача за више 
од 3% не узимају се у обзир. 

6) Уздужне силе које настају услед момента уздужног савијања у елементима 
еквивалентног носача N, (kN), oдређују се без утицаја рада бетона у затегнутој 
зони 

    N=MSe/J           (8.03.5.6-1)  
 За једнопалубне плутајуће објекте са равним једноструким дном уздужне силе 

које настају услед момента уздужног савијања могу да се израчунају по 
приближној формули 

    N=MFe/HFp               (8.03.5.6-2)  
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7) У редуковану површину попречног пресека укључује се цела повшина попречног 
пресека арматуре и 1/10 попречног пресека притиснуте зоне бетона. 

8) Највеће смицајно напрезање у вертикалним елементима еквивалентног носача 
(бокови и попречне преграде) τ , (MPa); 

    τ=10-1QS/Σt        (8.03.5.8-1) 
  За једнопалубне плутајуће објекте са равним једноструким дном највеће 

 смицајно напрезање τ, (MPa), може да се одреди по следећој приближној 
 формули: 

    τ=10-1QS/HΣt      (8.03.5.8-1) 
6. Прорачунске силе од локалног оптерећења 
 1) Основне ознаке 

(1) спољашња оптерећења 
 q и q1− интензитет прорачунских оптерећења, (kN/m), 
 hв.с – висина стуба воде који ствара хидростатичко оптерећење на бокове 

 или преграде, (m); 
(2) силе од спољашњих оптерећења у попречном пресеку елемента: 
 Мoп − момент савијања на ослонцу греде – траке, (kNm); 
 Мпр − момент савијања на средини распона греде – траке, (kNm); 
(3) геометријске карактеристике: 
 ℓ    − распон греде – траке између оса ослонаца, (m); 
 ℓ1    − светли распон греде – траке (између ивица ослонаца), (m); 
 ℓв    − дужина вуте, (m); 
 h      − дебљина плоче, (cm); 
 hp    − прорачунска дебљина плоче у реону вуте, (cm); 
 hв    − пуна висина вуте, (cm); 
 hв.р  − прорачунска висина вуте, (cm); 

2) Прорачунски напони у везама трупа услед локалног савијања одређују се по 
општим правилима отпорности материјала за еластичне системе. 

3) Попречне везе оребрења трупа прорачунавају се у саставу рама ребра као просте 
греде или греде са више распона. 

4) Уздужне везе оребрења прорачунавају се утицајем укљештења на попречним 
преградама, сматрајући оквирна ребра и споне еластичним или крутим ослонцима 
у зависности од примењене конструкције.  

5) Моменти инерције попречних пресека веза у сврху одређивања односа њихове 
крутости се израчунавају у претпостављеном елестичном раду тих пресека без 
урачунавања арматуре. 

6) Правоугаоне плоче ослоњене на три или четири ивице, прорачунавају се као греде 
са распоном једнаким мањој страни плоче, ако је однос страна већи од 2:1. 

 При односу страна једнаком или мањем од 2:1, прорачунавају се по формулама за 
танке изотропне плоче.  

 Плоче ослоњене на две ивице прорачунавају се као греде са распоном једнаким 
растојању између ослонаца. 

7) За прорачунски распон греда и плоча узима се растојање између оса ослонаца. 
 Геометријске мере рамова ребара узимају се по унутрашњој површини оплате.  
8) За греде и плоче које имају вуте са односом hв/ℓв>1/3 условно сматрати да имају 

однос  
    hв/ℓв=1/3      (слика 8.03.6.8). 
 



78 
 

 
Слика 8.03.6.8 – Димензије вуте (*Прорачунска висина пресека) 

 
9) При одређивању елемената пресека укрућења узима се у обзир присаједињени 

појас плоче. 
 Прорачунска ширина присаједињеног појаса једнака је збиру половина ширина 

плоча које су спојене са укрућењем, али не више од 20 или 25 дебљина плоче при 
спајању плоче са ребром армираним вутама. При томе ширина појаса није већа од 
1/3 прорачунског распона греде. 

10) За континуалне греде и континуалне плоче за прорачунски отпорни момент 
узима се момент на грани ребра која чини ослонац. При томе за греде – плоче 
укљештене на  ослонцима, које имају армиране вуте и континуално 
распорећено оптерећење, моменти савијања Mosl, Mrasp, (kNm), могу да се одреде 
као за непризматичне греде: 

    на ослонцу 

            (8.03.6.10-1) 
   у распону 

        (8.03.6.10-2) 

  где се коефицијент  одређује из табеле 8.03.6.10 
 
  Табела 8.03.6.10 – Коефицијент ξ 

Величина коефицијента ξ при ℓв/ℓ 
h/hp 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 
0,5 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19 
0,6 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,16 
0,7 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 
0,8 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 

 
 

11) При прорачуну чврстоће плоча бокова са попречним системом оребрења и 
преграда са вертикалним ребрима за величину оптерећења на греду – плочу q, 
(kPa), највећа од величина израчунатих по формулама:  

    q=9,81(hв.с - 0,5 ℓ);    (8.03.6.11-1) 
    q=9,81∙2hв.с / 3.          (8.03.6.11-2) 
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7. Прорачунскa провера чврстоће елемената трупа плутајућег објекта од обичног 
армираног бетона 
1) Основне ознаке 

(1) прорачунске карактеристике материјала: 
   Rпр    − граница чврстоћа бетона на осни притисак, (MPa); 
   Rр      − граница чврстоћа бетона на осно затезање, (MPa); 
   ReH    − граница развлачења арматуре, (MPa); 

(2) силе од спољашњих оптерећења и прорачунске силе разарања: 
   M − момент савијања од прорачунског оптерећења у нормалном пресеку  

      елемента, (Ncm); 
   Mр − прорачунски момент разарања у нормалном пресеку елемента, (Ncm); 
   N − уздужна сила од прорачунског оптерећења, (N); 
   Nр − уздужна прорачунска сила разарања, (N); 
   Q  – попречна сила од прорачунског оптерећења, (N); 
   Qр – прорачунска попречна сила разарања, (N); 
   Qб – пројекција граничне сила у бетону нагнутог пресека елемента на  

    нормалу осе елемента, (N); 
   σгл.р – главни напон затезања, (MPa); 
   τ – највећи смицајни напон од општег савијања у боковима и уздужним  

      преградама, (MPa); 
(3) геометриске карактеристике и коефицијенти резерве чврстоће: 

   Fa − површина попречног пресека затегнуте арматуре, (cm2); 
   Fa’ − површина попречног пресека притиснуте арматуре, (cm2); 
   Fa.б − површина попречног пресека вертикалне или хоризонталне арматуре, 

    која долази на један метар дужине пресека бока или уздужне   
    преграде, (cm2/m);  

   a − растојање од тежишта површине попречног пресека арматуре Fa до  
    најближе ивице пресека, (cm);   

   b −ширина правоугаоног попречног пресека; ширина ребра Т пресека,  
    (cm);   

   h − пуна висина правоугаоног попречног пресека или Т пресека; дебљина 
    плоча бокова и уздужних преграда, (cm);   

   h0 − радна висина пресека, једнака h – a, (cm);   
   e0 − ексцентритет уздужне силе, једнак M/N, (cm);   
   k,k1 − коефицијенти резерве чврстоће, узимају се по табели 8.03.7.1 

2) Проверу чврстоће елемената извршити: 
(1) на нормалним пресецима на дејство момената савијања, уздужних сила, а 

такође и на заједничко дејство момената савијања и уздужних сила; 
(2) на косим пресецима на дејство попречних сила. Бокове и уздужне преграде, 

осим тога, треба проверити на дејство попречне силе од општег савијања. 
3) Проверу чврстоће на нормалним пресецима урадити на местима деловања 

највећег момената савијања, нагле промене пресека елемената и прекида 
арматуре. 

  При томе неопходно је испунити следеће услове: 
  при деловању момената савијања: 

   Mp/M≥k    (8.03.7.3-1) 
  при деловању уздужних сила, а такође и при заједничком деловању момената 

савијања и уздужних сила: 
   Np/N≥k      (8.03.7.3-2) 
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  Табела 8.03.7.3 – Коефицијенти резерве чврстоће 
Карактеристика елемената и оптерећења 

Елементи који учествују у 
обезбећењу опште чврстоће, а 

такође опште и локалне чврстоће 
истовремено 

Елементи који учествују у 
обезбећењу само локалне 

чврстоће 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узрок разарања 
 

 
 
 
 
 
 
 

Коефи- 
цијент 
резерве 
чврс- 
тоће 

Стална 
оптере-

ћења 

Стална и 
случајна 

оптерећења и 
појединачна 

случајна 
оптерећења 

Хава- 
ријска 

оптере-
ћења 

Стална 
оптере-

ћења 

Стална и 
случајна 

оптерећења и 
појединачна 

случајна 
оптерећења 

Хава- 
ријска 
оптере-

ћења 

Бетон достиже 
границу чврстоће 
при притиску или 
арматура границу 
развлачења  

k 1,8 1,6 1,4 1,6 1,5 1,3 

Бетон достиже 
граничну 
величину главних 
напрезања 
развлачења 

k1 2,5 2,5 2,0 2,2 2,0 1,8 

Напомена: При провери чврстоће саставних елемената на примећене силе, које настају при 
транспорту и монтажи, коефицијенти резерве чврстоће не смеју бити мањи од k = 1,5 и k1 = 2,0 

  
4) Проверу чврстоће на нагнутим пресецима на дејство попречне силе урадити 

(слика 8.03.7.4) 

 
Слика 8.03.7.4 – Места провере чврстоће на нагнутим пресецима 

   
  на местима деловања највећих попречних сила; 
  на местима нагле промене попречног пресека елемената; 
  у пресецима који пролазе кроз гране ослонца (пресек I – I); 
  у пресецима који пролазе кроз зоне почетка посувраћања у затегнутој зони 

 (пресеци II – II, III – III, IV – IV); 
  у пресецима који пролазе кроз тачке промене интензитета попречног армирања у 

 затегнутој зони (пресек V – V); 
 
  При томе испуњени су следећи услови: 
   Qp/Q≥k1         (8.03.7.4-1) 
  где је k1 – кофицијент резерве чврстоће, узет из табеле 8.03.7.3 
   Q ≤ bh0Rпр / 7     (8.03.7.4-2) 

 При постојању савијених шипки величину прорачунске попречне силе узети: 
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- за места савијања у првој равни – једнаке величини попречне силе у грани 
ослонца; 

- за места савијања у следећим равнима – једнаке величини попречне силе у 
доњој тачки претходној у односу на ослонце равни савијања. 

5) Провера чврстоће на нагнутим пресецима на дејство попречних сила не мора да се 
ради ако је задовољен услов 

    bh0Rр/Q≥k1       (8.03.7.5) 
6) Проверу чврстоће ексцентрично притиснутих елемената на нагнутим пресецима 

на дејство попречних сила урадити као за елементе изложене савијању (без 
утицаја осног притиска).  

7) Проверу чврстоће ексцентрично затегнутих елемената на деловање попречних 
сила проверити према следећим упутствима: 
(1) при малим ексцентрицитетима (затежућа сила делује између тежишта 

површина попречног пресека затегнуте арматуре Fa и попречног пресека 
притиснуте арматуре Fa’) све попречне силе у пресецима који са уздужном 
осом елемента затварају угао од 60о и мањи прима попречна арматура. 
Провера чврстоће у пресецима који са уздужном осом затварају угао већи од 
60о не мора да се ради; 

(2) при већим ексцентрицитетима (затежућа сила делује изван граница 
тежиштаповршина попречног пресека затегнуте арматуре Fa и попречног 
пресека притиснуте арматуре Fa’) провера чврстоће се ради као за елементе 
изложене савијању. 
Ако је eo ≤ 1,5ho величина Qб израчуната по формули (8.03.8.17-2) се множи 
коефицијентом kв који је једнак 

   kB=eo/ho-0,5 (8.03.7.7) 
8) При већим ексцентрицитетима проверу чврстоће ванцентрично затегнутих 

елемената на дејство попречних сила може да се уради ако је задовољен било који 
из следећих услова: 

          (8.03.7.8-1) 

         (8.03.7.8-2) 
  При малим ексцентрицитетима провера чврстоће не мора да се изводи ако је 

 задовољен први од наведених услова (8.03.7.8-1) 
9) При провери чврстоће бокова и уздужних преграда на дејство попречних сила од 

општег савијања  испуњавају се следећи услови: 

        (8.03.7.9-1) 

      (8.03.7.9-2) 
 У површину попречног пресека вертикалне или хоризонталне арматуре Fа.б 

допуштено је да се укључи површина попречног пресека арматуре сагласних 
вертикалних или хоризонталних ребара под условом да је распоређена 
равномерно по пресеку. 

10) Провера чврстоће бокова и уздужних преграда на дејство попречних сила не мора 
да се ради, ако је задовољен следећи услов: 

  τ≤Rр//k1     (8.03.7.10) 
8. Прорачунскe карактеристике материјала и формуле за одређивање разарајућих сила 
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1) Основне ознаке 
(1) прорачунске карактеристике материјала 

   Rпр − граница чврстоће бетона при осном притиску (призматична 
чврстоћа), (MPa); 

   Rр − граница чврстоће бетона при осном затезању, (MPa); 
   Eб − почетни модул еластичности бетона при притиску и затезању, (MPa); 
   ReH − граница развлачења арматуре, (MPa); 
   Еа − модул еластичности арматуре, (MPa); 

(2) силе од спољашњих оптерећења и прорачунске силе разарања: 
   M − момент савијања од прорачунског оптерећења у нормалном пресеку  

    елемента, (Ncm); 
   Mр − прорачунски момент разарања у нормалном пресеку елемента, (Ncm); 
   N − уздужна сила од прорачунског оптерећења, (N); 
   Nр − прорачунска разарајућа уздужна сила, (N); 
   Q − попречна сила од прорачунског оптерећења, (N); 
   Qр − прорачунска разарајућа попречна сила, (N); 
   Qб − пројекција граничне силе у бетону нагнутог пресека елемента на  

    нормалу на осу елемента, (N); 
   qx − гранична сила у попречним шипкама (обујмица) на јединицу дужине  

      елемента, (N/cm); 
(3) геометријске карактеристике: 

   ℓ0 − прорачунска дужина елемента, (cm); 
   r − најмањи радијус инерције површине попречног пресека елемента,  

    (cm); 
   F − површинa попречног пресека целог елемента, (cm2); 
   Fб − површинa попречног пресека бетона, (cm2); 
   F0 − површинa попречног пресека целокупне уздужне арматуре, (cm2); 
   Fа − површинa попречног пресека уздужне арматуре, (cm2); 
     за елементе изложене савијању – смештене у затегнутој зони; 
     за ванцентрично притиснуте елементе– смештене у ивици пресека,  

    најудаљенијој од тачке дејства уздужне силе (N); 
     за ванцентрично затегнуте елементе– смештене у ивици пресека,  

    најближој тачки дејства уздужне силе (N); 
   Fа’ − површинa попречног пресека уздужне арматуре, (cm2); 
     за елементе изложене савијању – смештене у притиснутој зони; 
     за ванцентрично притиснуте елементе– смештене у ивици пресека,  

    најближој тачки дејства уздужне силе (N); 
     за ванцентрично затегнуте елементе– смештене у ивици пресека,  

    најудаљенијој од тачке дејства уздужне силе (N); 
   Fот − површинa попречног пресека посувраћених шипки, смештених у  

    једној равни, која пресеца разматрани нагнути пресек, (cm2);  
   Fп − површинa попречног пресека попречних шипки, смештених у једној  

    равни нормалној на осу елемената, која пресеца разматрани нагнути  
    пресек, (cm2); 

   fх − површинa попречног пресека једне гране обујмице, (cm2); 
   n − број грана обујмица у једном пресеку елемента; 
   t − растојање међу попречним шипкама (обујмицама) по дужини   

    елемента, (cm); 
   α − угао нагиба посувраћених шипки према оси елемента, (grad); 
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   a − растојање од тежишта површине попречног пресека арматуре F до  
    најближе ивице пресека, (cm); 

   a’ − растојање од тежишта површине попречног пресека арматуре Fa’ до  
    најближе ивице пресека, (cm); 

   b − ширина правоугаоног пресека, ширина ребра Т пресека, (cm); 
   bп − ширина присаједињеног појаса, (cm); 
   h − пуна висина правоугаоног или Т пресека, (cm); 
   h0 − радна висина пресека, једнака h – a, (cm); 
   h0’ − радна висина пресека, једнака h – a’, (cm); 
   hп − дебљина присаједињеног појаса, (cm); 
   z − висина притиснуте зоне бетона, прорачуната са уделом рада   

    притиснуте арматуре, (cm); 
   z0 − висина притиснуте зоне бетона, прорачуната без удела рада   

    притиснуте арматуре, (cm); 
   S0 − статички момент површине целог радног попречног пресека бетона у 

     односу на осу која пролази кроз тежиште попречног пресека   
    арматуре Fа ,  (cm3); 

   Sб − статички момент површине притиснуте зоне бетона у односу на осу  
    која пролази кроз тежиште попречног пресека арматуре Fа, (cm3); 

   e0 − ексентрицитет уздужне силе, једнак M/N, (cm); 
   e − растојање од линије дејства силе N до тежишта површине попречног  

    пресека арматуре Fа, (cm); 
   e’ − растојање од линије дејства силе N до тежишта површине попречног  

    пресека арматуре Fа’, (cm); 
   c − растојање тежишта површине попречног пресека до затегнуте или  

    најмање притиснуте ивице, (cm); 
   c’ − растојање тежишта површине попречног пресека до затегнуте или  

    најмање притиснуте ивице, (cm); 
2) Прорачунскe карактристике бродограђевинског бетона узимају се из Табеле 

8.03.8.2-1, а арматуре из Табеле 8.03.8.2-2 
 

Табеле 8.03.8.2-1 – Прорачунскe карактеристике бродограђевинског бетона 
Марка бетона 

тешког лаког 
Карактеристика 

чврстоће 
М300 М400 М500 М600 М300 М350 М400 

Осни притисак 
(призматична чврстоћа) 
Rпр, (MPa) 

23,5 31,4 39,2 47,1 22,1 25,5 29,4 

Оснo затезање R0, (MPa) 2,45 2,94 3,33 3,53 2,65 2,84 3,09 
Почетни модул 
еластичности  
Eб 10−3, (MPa) 

30,9 34,3 37,3 39,2 19,1 20,6  

 
Табела 8.03.8.2-2 – Прорачунскe карактристике арматуре 

Класа арматуре 
Карактеристика чврстоће 

А-I A-II 
Граница развлачења Rе Н, (MPa) 235 294 
Модул еластичности Eа, (MPa) 10−6 0,206 0,206 
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3) Густина бетона одређује се пробним путем из полазних материјала које користи 
предузеће градитељ. 

 Ако не постоје опитни подаци у фази пројектовања допушта се да се примени 
густина тешког бетона једнака 2,40 – 2,45 (t/m3), а лаког бетона према табели 
8.03.8.3. 

 Густина армираног бетона одређује се као сума масе бетона и арматуре у односу 
на јединицу запремине конструкције. 

Табела 8.03.8.3 – Маса лаког бетона 
Марка бетона Густина, (t/m3) 

M300 1800 
M350 1900 
M400 2200 

4) Прорачунска разарајућа сила у централно притиснутим елементима Nр, (N), 
   Nр=100φ(hпрFб+ReHF0)   (8.03.8.4) 
   где је φ – коефицијент уздужног савијања који се одређује по табели 8.03.8.4 

 Прорачунска дужина елемента ℓ0 одређује се множењем његове геометријске 
дужине који зависи од степена укљештености крајева елемента и узима се 
једнаким: 

- при пуном укљештењу оба краја 0,5; 
- при пуном укљештењу једног краја и непокретном слободном ослањању 

другог краја 0,7;  
- при непокретном слободном ослањању оба краја 1; 
- при пуном укљештењу једног краја са другим слободним крајем 2; 
- при делимичном укљештењу крајева и у рамовима са непокретним 

чворовима 0,7. 
 

Табела 8.03.8.4– Коефицијент уздужног савијања 

Коефицијент уздужног 
савијања при оптерећењу 

Коефицијент 
уздужног 

савијања при 
оптерећењу 

  

случајном сталном 

  

случајном сталном 
10 35 1,0 1,0 26 90 0,65 0,51 
12 42 0,96 0,96 28 97 0,61 0,45 
14 48 0,92 0,92 30 104 0,56 0,39 
16 55 0,88 0,87 32 111 0,51 0,34 
18 62 0,84 0,79 34 118 0,47 0,29 
20 69 0,79 0,71 36 125 0,42 0,25 
22 76 0,75 0,64 38 132 0,38 0,21 
24 83 0,70 0,58 40 139 0,34 0,17 

5) Прорачунска разарајућа сила у централно затегнутим елементима Nр, (N), 
   Nр=102ReHFo   (8.03.8.5) 

6) Прорачунски разарајући момент у елементима правоугаоног пресека оптерећеним 
на савијање (слика 8.03.8.6),  (Ncm), 

   Mр=102Rпрbz(h0-z/2)+102ReHFa'(h0-a')  (8.03.8.6-1) 
 
  где је  
   z=ReH(Fa-Fa')/Rпрb  (8.03.8.6-2) 
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Слика 8.03.8.6 

 При томе се претпоставља, да величина , израчуната по формули (8.03.8.6-2) 
задовољава услов 

   2a'≤z≤0,55h0       (8.03.8.6-3) 
  Ако је 
   z<2≤z0     (8.03.8.6-4) 
  где је 
   z0=ReHFa/Rпрb    (8.03.8.6-5) 
  прорачунски разарајући момент се израчунава по формули (8.03.8.6-1), 

 стављајући 
   z=2a'       (8.03.8.6-6) 
  и 
   Fa'=Fa-Rпрb2a'/ReH    (8.03.8.6-7) 
  Ако је z0=2a' прорачунски разарајући момент се израчунава по формули (8.03.8.6-

 1),  стављајући   
7) Прорачунски разарајући моменти у на савијање оптерећеним елементима Т 

профила са присаједињеним појасом у затегнутој зони одређују се на исти начин 
као за на савијање оптерећеним елементима правоугаоног пресека са ширином 
једнаком ширини ребра.     

8) Прорачунски разарајући моменти, (Ncm), у на савијање оптерећеним елементима 
Т профила са присаједињеним појасом у притиснутој зони израчунавају се: 

  када је 
   FaReH≤Rпрbпhп+Fa'ReH           (8.03.8.8-1) 
  по формули (8.03.8.6-1), као за на савијање оптерећене елементе правоугаоног 

 пресека са мерама  (слика 8.03.8.8-1); 
  када је 
   FaReH>(Rпрbпhп+Fa'ReH)   (8.03.8.8-2) 

  по формули  

    
                                                        (8.03.8.8-3) 
  где је 

      (8.03.8.8-4) 
  При томе испуњаваjу се услови (слика 8.03.8.8-2) 
    Sб≤0,8S0  (8.03.8.8-5) 
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                              Слика 8.03.8.8-1                                                       Слика 8.03.8.8-2 
 

9) Прорачунскe разарајућe силе у ексцентрично притиснутим елементима 
правоугаоног пресека Np, (N), које задовољавају услов (слика 8.03.8.9-1) 

   2a’ ≤  z ≤  0,55h0 ( 8.03.8.9-1) 
  одређују се по формули  
   Np = 102Rпрbz – 102(Fa – F’a)   (8.03.8.9-2) 

  где је 

             (8.03.8.9-3) 

 
Слика 8.03.8.9-1 

 
  Величине e и е’ израчунавају се по формулама: 
    e=M/N+c-a;  (8.03.8.9-4) 
    e’=M/N+c-a’   (8.03.8.9-5) 
  када је M/N>(c-a’) (8.03.8.9-6) 
  и  e’=c’-M/N-a’  (8.03.8.9-7) 
  када је M/N≤c’-a’  (8.03.8.9-8) 
  У формули  (8.03.8.9-3) знак минус у другом члану подкореног израза се узима 

 када сила N делује ван граница тежишта арматуре Fa и Fa’. 
 
  У елементима правоугаоног пресека, који задовољавају услов 
   z<2a≤z0  (8.03.8.9-9) 
  где је 

    (8.03.8.9-10) 
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  прорачунска разарајућа сила одређује се по формули (8.03.8.9-2), стављајући 
   z=2a’ (8.03.8.9-11)  
  и 
      

   F'a =(eF'aReH- 2Rпр)/(e'/ReH )      (8.03.8.9-12) 
  Када је z0 < 2a'  прорачунска разарајућа сила се одређује по формули  (8.03.8.9-2) 

 без  учешћа притиснуте арматуре, стављајући Fa'= 0  
 
    У елементима правоугаоног пресека, који задовољавају услов (слика 8.03.8.9-2) 
   z>0,55h0   (8.03.8.9-13)  

 
Слика 8.03.8.9-2 

 
  прорачунска разарајућа сила Np, (N), одређује се по формули 
   Np=[Fa'ReH(h0-a')+102∙0,5Rпрbh'0

2]∙102/e             (8.03.8.9-14) 
  При томе када сила N делује између тежишта попречног пресека арматуре Fa  и 

Fa’,  треба да се испуни услов 
   Npe'≤[102FaReH(h0-a')+102∙0,5Rпр bh'0

2]                 (8.03.8.9-15) 
10) Прорачунска разарајућа сила у ексцентрично притиснутим елементима Т пресека 

са припадајућим појасом, која делује у затегнутој или најмање притиснутој зони, 
одређује се као за ексцентрично притиснуте елементе правоугаоног попречног 
пресека ширине једнаке ширини ребра. 

11) Прорачунска разарајућа сила у ексцентрично притиснутим елементима Т пресека 
са припадајућим појасом, који се налази у притиснутој зони, који испуњавају 
услов 

   z≤hп ;                       (8.03.8.11-1)  
 одређује се као за ексцентрично притиснуте елементе правоугаоног преска са 

ширином једнакој ширини припадајућег појаса, тј по формули (8.03.8.9-2) 
стављајући b = bп . Када је 

   z>hп ,   (8.03.8.11-2)             
 где је z – величина израчуната по формули (8.03.8.9-3); када се стави b = bп, 

прорачунска разарајућа сила одређује се следећим редоследом: 
 

   1. одредити висину притиснуте зоне z, cm, по формули 

                   
   (8.03.8.11-3) 

  Знак минус у другом сабирку подкореног израза узима се када се тачка 
деловања силе N налази ван дела пресека ограниченог тежиштима 
површина попречног пресека арматура  Fa и F`a ; 
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   2. установити случај ексцентричног притиска према следећим условима: 
    при великим ексцентрицитетима 
     Sб≤0,8S0      (8.03.8.11-4) 
    при малим ексцентрицитетима 
     Sб>0,8S0      (8.03.8.11-5) 
   3. при великом ексцентрицитету прорачунска разарајућа сила Np , (N), 

      (8.03.8.11-6) 
   4. при малом ексцентрицитету прорачунска разарајућа сила Np , (N), 

      
      (8.03.8.11-7) 

  Ако је цео пресек притиснут, прорачунску разарајућу силу израчунату по 
формули (8.03.8.11-7) упоредити са силом  Np , (N) израчунатом по формули 

          
   (8.03.8.11-8)  

   За проверу чврстоће узима се мања од величина добијених по формулама  
  (8.03.8.11-7) и (8.03.8.11-8). 
12) При прорачуну ексцентрично притиснутих елемената утицај гипкости се узима у 

обзир: 
   за елементе правоугаоног пресека при 
    ℓ0 / b > 10            (8.03.8.12-1)         
   за елементе било ког другог пресека осим правоугаоног при 
    ℓ0 / r > 35                 (8.03.8.12-2) 
  Овај утицај се узима у обзир множењем величине ℓ0 коефицијентом η, који се 

 одређује формулама:        
   за елементе правоугаоног пресека 

    ;  (8.03.8.12-3) 
   за елементе било ког другог пресека осим правоугаоног  

   ;  (8.03.8.12-4)  
  где је k коефицијенти резерве чврстоће који се узима по табели 8.03.7.3. 

13) Прорачунска разарајућа сила у ексцентрично затегнутим елементима Np, (N), ако 
 затежућа сила делује између тежишта површина попречног пресека арматура 

Fa и Fa'  
  (слика 8.03.8.13), одређује се формулама: 

     (8.03.8.13-1)  
  и 

     (8.03.8.13-2) 
  у којима су e, e‘ – величине које се израчунавају по формулама 

     (8.03.8.13-3) 

     (8.03.8.13-4) 
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Слика 8.03.8.13 

  овде је 
c−  растојање од тежишта површине попречног пресека све арматуре до 

 ивице у којој је највеће затезање; 
c’−  растојање од тежишта површине попречног пресека све арматуре до 

 ивице у којој је најмање затезање. 
  За проверу чврстоће узима се мања из израчунатих величина. 

14) Прорачунска разарајућа сила у ексцентрично затегнутим елементима 
правоугаоног попречног пресека Np, (N), ако затежућа сила делује изван 

тежишта површина попречног пресека арматура  и  (слика 8.03.8.14), 
одређује се формулама: 

 
Слика 8.03.8.14 

 

    (8.03.8.14-1) 
   у којој је 

                     (8.03.8.14-2) 
  овде су e, e‘ – величине које се израчунавају по формулама 

       (8.03.8.14-3) 

      (8.03.8.14-4) 
  овде је 
   c − растојање од тежишта површине попречног пресека до затегнуте ивице ; 
   c’ − растојање од тежишта површине попречног пресека до притиснуте  

    ивице. 
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  При томе се предпоставља да висина притиснуте зоне бетона испуњава услов 
  (8.03.8.14-5) 
  Ако је 

    (8.03.8.14-6) 
  где је 

      (8.03.8.14-7)  
  разарајућа сила се одређује по (8.03.8.14-1) стављајући 

     (8.03.8.14-8) 
  и 

    (8.03.8.14-9) 
       када је  z < 2a`  прорачунска разарајућа сила се одрећује по формули (8.03.8.14-

 1) безучешћа притиснуте арматуре, стављајући F`а = 0. 
15) Прорачунска разарајућа сила у ексцентрично затегнутим елементима Т попречног 

пресека са присаједињеним појасом у затегнутој зони, када затежућа сила делује 
изван тежишта површина попречног пресека арматура Fа и F`а, одређује се као за 
ексцентрично затегнуте елементе правоугаоног попречног пресека ширине јенаке 
ширини ребра. 

16) Прорачунска разарајућа сила у ексцентрично затегнутим елементима Т попречног 
пресека са присаједињеним појасом у притиснутој зони, када затежућа сила делује 
изван тежишта површина попречног пресека арматура Fа и F`а , одређује се на 
следећи начин: 

- када је z < hn где се z израчунава по формули (8.03.8.14-2) стављајући 

, прорачунска разарајућа сила одређује се као за елементе 
правоугаоног попречног пресека са ширином једнаком ширини 
присаједињеног појаса; 

- када је z > hn  где је z – горе израчуната величина, прорачунска разарајућа 
сила Np, (N), израчунава се по формули 

-  

    (8.03.8.16-1) 
  овде је 

           
     (8.03.8.16-2) 
  где су е и e’ – величине које се одређују према 8.03.8.14. 

17) Прорачунска разарајућа попречна сила у нагнутом пресеку елемента, (N),  

    (8.03.8.17-1) 
  где је 

     (8.03.8.17-2) 
  У формули (8.03.8.17-2) c0 – прорачунска дужина пројекције најнеповољнијег 

 нагнутог пресека на осу елемента, чија се дужина добија путем увеличавања 
 броја корака обујмица до целе вредности  c`0 , једнаке 

     (8.03.8.17-3) 
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  где је 

     (8.03.8.17-4) 
  Када не постоје посувраћене шипке  прорачунска разарајућа попречна сила, (N),  

     (8.03.8.17-5) 
18) Прорачунска разарајућа попречна сила у елементима, који примају равномерно 

расподељено оптерећење од притиска воде, одређује се према 8.03.8.17. При томе 
уместо qx  у прорачунске формуле (8.03.8.17-3) и (8.03.8.17-5) ставити 

        (8.03.8.18) 
  где је p –  прорачунскo оптерећење од притиска воде на јединицу дужине 

 елемента,(N/cm). 
9. Прорачун елемената трупа плутајућег објекта на отворене пукотине 

1) Основне ознаке: 
(1) прорачунске карактеристике материјала 

   Еа − модул еластичности арматуре, (MPa); 
   Eб − почетни модул еластичности бетона при притиску и затезању, (MPa); 

 (2) силе од спољашњих оптерећења у попречном пресеку елемента: 
   M − момент савијања, (Ncm); 
   N − уздужна сила, (N); 
   σ ао    − напон у арматури при дејству уздужне растежуће силе, (MPa); 
   σ а.и    − напон у арматури при дејству момента савијања, (MPa); 

 
(3) геометријске карактеристике: 

   aт − прорачунска ширина отвора пукотине, (mm); 
   ℓт − растојање између пукотинама, (cm); 
   F0 − површинa попречног пресека целокупне уздужне арматуре у   

    разматраном пресеку елемента, (cm2); 
   Fа − површинa попречног пресека затегнуте арматуре у разматраном  

    пресеку елемента, (cm2); 
   Fб − површинa попречног пресека целог пресека бетона, (cm2); 
   Fб’ − површинa попречног пресека притиснуте зоне бетона, (cm2); 
   a − растојање од тежишта површине попречног пресека арматуре до  

    најближе ивице пресека, (cm); 
   b − ширина правоугаоног пресека, ширина ребра Т пресека, (cm); 
   h − пуна висина правоугаоног или Т пресека, (cm); 
   h0 − радна висина пресека, једнака h – a, (cm); 
   ℓ − светли распон плоче, (cm); 
   d − пречник шипке затегнуте арматуре, (mm); 
   t  − размак међу шипкама (корак) попречне арматуре, (cm); 

2) Све елементе трупа чија се чврстоћа потврђује прорачуном проверити на отворене 
пукотине при деловању сталних или заједно дејствујућих сталних и повремених 
оптерећења. 

3) Дозвољену ширину отворених пукотина, (mm), за разне армирано бетонске 
елементе трупа и случајеве оптерећења узети из табеле 8.03.9.3 
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   Табела 8.03.9.3– Дозвољена ширина отворених пукотина, (mm) 
Савијени ексцентрично 
притиснути, такође и   

ексцентрично затегнути 
елементи који у пресеку 
имају притиснуту зону  

 
 
 

Структурни елементи 
трупа 

на страни 
оквашене 
површине 

на страни 
неоквашене 
површине 

Центрично и 
ексцентрично 

затегнути 
елементи који 

у пресеку 
немају 

притиснуту 
зону 

Плоче оплате дна, зрцала и бокова у 
подводном делу 

0,10 0,15 0,08 

Плоче оплате бокова у надводном делу. 
Плоче палуба на отвореним деловима. 
Плоче и укрућења у баластним 
танковима  

0,08 0,15 0,07 

Плоче палуба на затвореним деловима. 
Плоче преграда и укрућења у сувим 
просторима 

0,20 0,20 0,15 

 
4) Прорачунска ширина отворених пукотина aт , (mm), 

              (8.03.9.4) 
  где су φ0 , φи – коефицијенти који се узимају из табеле 8.03.9.4 
 
  Табела 8.03.9.4– Коефицијенти ,  

Карактер оптерећења Осно затезање, φ0 Савијање, φи 
Повремена 0,65 0,8 
Стална 0,80 1,0 
Која се вишекратно понављају и 
вибрациона 

0,95 1,2 

 
5) Напрезање у арматури, које се примењује при прорачуну отворених пукотина, 

одређује се формулама: 
(1) од дејства уздужне затежуће силе σа.о, (MPa) 

            (8.03.9.5-1)       
(2) од дејства момента савијања, (MPa) 

                 (8.03.9.5-2) 
   где је  

θ − коефицијент који се узима једнак 1 у свим случајевима осим за 
пресеке ослањања плоче за које се узима једнак 0,85 за плоче и Т 
греде са затегнутим појасом и 0,90 за Т греде са појасом у 
притиснутој зони. 

6) Растојање међу пукотинама ℓт, (mm), за савијене и ексцентрично притиснуте 
елементе 

              (8.03.9.6-1)  
 где је  

 ρ −  коефицијент који се узима једнак 1 за шипке арматуре ребричастог 
 профила, и 1,3 за глатке шипке арматуре; 
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 μ − коефицијент армирања пресека, који се одређује по доле датим 
 формулама, али се не узима већи од 0,02; 

         за плоче 

               (8.03.9.6-2) 
         за греде са појасом у притиснутој зони 

              (8.03.9.6-3)    
         за греде са појасом у затегнутој зони      

     (8.03.9.6-4) 
    где је 
     bn(bo) − ширина плоче (ребра) , (cm) 
     bn    − ширина присаједињеног појаса греде , (cm) 
    ho(hp)    − радна висина плоче (ребра) , (cm) 
    β   − коефицијент који се узима за плоче ℓ када је 0,7≤μ≤ 0,017,  
   а у осталим случајевима 1,15. 
 Примедба.  
 За греде са појасом у затегнутој зони у Fa укључити арматуру ребара и плоча које се 

налазе у подручју присаједињеног појаса 
 
 
IX. TЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ 
 
9.01 Примена 
1. Овај део правила се примењује на опрему трупа плутајућих објеката у градњи и 

преправци. 
 
9.02 Дефиниције 
У овом делу су, oсим општих, у примени и следеће дефиниције: 
1. Отпорност на временске непогоде је особина дела конструкције или поклопца 

отвора на трупу да, у случају јаке кише или преливања таласа, вода не продире кроз 
конструкцију и поклопце. Испитивање се врши прскањем при чему поменути делови 
и поклопци могу да пропусте незнатне количине воде; 

2. Водонепрoпусност је особина дела конструкције или поклопца на отвору трупа да, у 
по дејством притиска течности или под дејством воденог млаза не дође до продирања 
воде. Испитивање се врши млазницом отвора пречника 16 mm, притиском висине 
млаза од 10 m, са удаљености не веће од 3 m; 

3. Палуба надвођа је водонепропусна палуба чврстоће до које допиру водонепропусне 
преграде. Палуба може бити упуштена. Најнижи део палубе, на објектима са 
прекинутом палубом или мултимаранским трупом различитих висина, тј. продужење 
са горњим делом палубе сматра се палубом надвођа; 

 
9.03 Обим надзора 
1. Приликом израде надзору надлежног органа подлежу делови у саставу уређаја, 

опреме и инвентара: 
1) Опрема за сидрење 

 - сидра масе веће од 35 kg; 
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 - сидрени ланци пречника већег од 6 mm, као и сидрена ужад; 
2) Опрема за вез 

 - привезна ужад; 
 - битве за вез, зеваче, ваљци; 

3) Опрема за спасавање 
 - венци и појасеви за спасавање; 
 - сплавови за спасавање; 
 - чамци за спасавање; 
 - плутајуће направе за спасавање; 
 - сохе и витла за чамце; 

4) Затварачи отвора за труп и надграђе 
 - бочна и палубна окна; 
 - палубни поклопци и спољна врата; 

5) Посебна опрема 
 - спољне и унутрашње степенице; 
 - ограде; 
2. Уређаји и опрема са исправама о усаглашености издатим од стране признатих 

класификационих друштава или именованих тела сматрају се погодним за уградњу на 
плутајуће објекте. 

3. Техничка документација садржи: 
1) склопни нацрт; 
2) прорачун; 

4. За градњу сидара могу се користити челични отковци, челични одливци или ваљани 
челик. 

5. За градњу сидрених ланаца могу се користити ваљани челик или челични одливци. 
 
9.04 Опрема за сидрење 
1. Плутајући објекат је безбедно усидрен и обезбеђен од неконтролисаног померања на 

водном току. 
2. Сидрење плутајућег објекта се изводи на прамцу и крми сидрима нормалне силе 

држања са ланцем или челичним ужетом одговарајуће прекидне силе из ст. 8-10 овог 
члана и дужине једнаке дужини објекта. 

3. Објекти се могу обезбедити и помоћу адекватне круте везе са водним дном (шипови). 
Број и позиција шипова је у складу са геометријом објекта. Поставља се најмање 2 
шипа. Веза објекта и шипа се остварује помоћу обујмица. Веза постоља обујмице са 
оплатом бока објекта се остварује заваривањем подложне плоче дебљине не мање од 
8 mm. Пречник шипа није мањи од 400 mm. Дубина и сила побијања је у складу са 
посебним прописима из хидрограђевинске области. У случају обезбеђења објекта 
шиповима, није обавезно постављање сидреног уређаја на прамцу и крми. 

4. Плутајући објекти дужине до 30 m сидре се на прамцу и крми сидрима појединачне 
масе не мање од 200 kg. 

5. Плутајући објекти дужине преко 30 а до 60 m сидре се на прамцу и крми сидрима 
појединачне масе не мање од 300 kg. 

6. Плутајући објекти дужине преко 60 m сидре се на прамцу и крми сидрима 
појединачне масе не мање од 400 kg. 

7. Масе сидара из 4. 5. и 6. се могу умањити за 40% у случају постављања објекта у 
водне токове са брзином мањом од 3,5 km/h. У овом случају је дозвољено 
постављање бетонских блокова у сврху сидрења. 

8. Прекидна сила ланаца или челичних ужади није мања од 69 kN за сидра из става 4. 
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9. Прекидна сила ланаца или челичних ужади није мања од 103 kN за сидра из става 5. 
10. Прекидна сила ланаца или челичних ужади није мања од 137 kN за сидра из става 6. 
11. Ланци и ужад имају исправу о усаглашености издату од именованог тела из ове 

области. 
12. Надлежни орган може одобрити додатно смањење масе сидара, уколико се уграђују 

сидра повећане силе држања. 
13. За обарање и дизање сидара масе веће од 35 kg на палуби се поставља сидрени уређај 

на ручни или моторни погон. 
14. Ако се предвиђа уградња сидрених цеви, обезбеђује се слободно увлачење струка 

сидра у сидрену цев, а при испуштању сидра слободни излазак сидра под дејством 
властите масе. Унутрашњи пречник сидрене цеви је најмање 10 пречника сидреног 
ланца. 

 
9.05 Опрема за вез 
1. На сваком објекту постоји опрема за вез која обезбеђује безбедно пристајање и вез 

пловила за њих. 
2. Сваки објекат има најмање 3 привезна ужета дужине једнаке дужини објекта. 
3. Прекидна сила челичног привезног ужета није мања од 90 kN. Прекидна сила ужета 

од биљних влакана је за 20% већа од прекидне силе челичног ужета. 
4. Привезна ужад могу бити од челика, биљних или синтетичких влакана. 
5. Конструкција челичних ужади је типа (6х24 +7) влакана. 
6. Ужад имају исправу о усаглашености издату од произвођача. 
7. Број и распоред битава зависи од типа и намене објекта. 

1) Спољни пречник битве је најмање 10 пречника челичног ужета или 1 обим 
биљног ужета за који је намењена. Размак између оса тела битава није мањи од 2,5 
пречника челичног ужета или 3 обима ужета од биљног или синтетичког влакна. 

2) Битве могу бити челичне или од сивог лива. На објектима дужине до 15 m битве 
могу бити од лаких легура. Битве могу бити заварене или ливене. 

3) Битве се учвршћују за палубу преко темељне плоче, клупе или пролазе кроз 
палубу и спајају се с структуром трупа. Битве су конструисане тако да, при 
дејству прекидне силе ужета, напрезање у њима не прелази 95% границе 
развлачења материјала од којег су израђене. 

4) Битве су заштићене од удара и не ометају се другом палубном опремом. 
8. На објектима је дозвољена уградња и привезних витала на ручни или моторни погон.  
9. Привезна витла на механички погон која имају исправу о усаглашености за уградњу 

на пловила сматрају се погодним и за уградњу на плутајуће објекте. 
 
9.06 Опрема за спасавање 
1. На сваком плутајућем објекту постоји опрема за спасавање која обезбеђује безбедно 

спасавање лица на објекту у ванредним ситуацијама. 
2. Плутајући објекти имају барем 1 чамац за прикупљање дужине не мање од 4 m, 

израђен од челика, пластике или гуме.  
1) Чамац је капацитета барем 4 лица и опремљен је ванбродским мотором, ужетом, 

покровом, веслом, венцем за спасавање са ужетом дужине 25 m. Чамац се може 
спуштати у воду преко сохе или бити стално везан уз објекат. 

2) По спољном ободу чамца се налази уже за безбедно прихватање лица у води. 
3. Плутајући објекти дужине до 30 m имају на свакој палуби по 2 венца за спасавање са 

ужадима дужине по 25 m. 
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4. Плутајући објекти дужине преко 30 m имају на свакој палуби 4 венца за спасавање са 
ужадима дужине по 25 m.  

5. Венци за спасавање су у складу са стандaрдом EN 395; EN 396; SRPS EN ISO 12402-3 
или SRPS EN ISO 12402-4. 

6. Угоститељски плутајући објекти, плутајуће сале и стамбене лађе капацитета више од 
200 лица имају на свакој палуби, осим венаца из 3. или 4., по 2 додатна венца за 
спасавање са ужадима дужине 25 m. 

7. Плутајући објекти имају прслуке за спасавање у складу са стандардом EN 395; EN 
396; SRPS EN ISO 12402-3 или SRPS EN ISO 12402-4 за сваког члана посаде и 
угоститељског особља. Прслуци су смештени на уочљивим и обележеним местима. 

8. Плутајући хотели и стамбене лађе, осим прслука из става 7. имају и прслуке за 
спасавање за свако лице које борави у кабинама ових објеката. Прслуци се чувају по 
кабинама на обележеним местима. Предвидети барем 10% прслука за децу. 

9. Плутајући објекти капацитета већег од 400 лица се опремају колективним средствима 
за спасавање – крутим сплавовима или плутајућим направама. Ова средства имају 
исправу о усаглашености издату од стране признатог класификационог друштва или 
именованог тела из ове области. Капацитет ових средстава је најмање 25% 
капацитета плутајућег објекта. 

 
9.07 Опрема за затварање отвора у трупу и надграђу 
1. Број окана на спољној оплати трупа свести на минимум. Прозори могу бити округли 

или правоугаони и отпорни на временске непогоде. Окна се не постављају испод 
линије максималног газа (минималног надвођа). Доњи руб бочних окана је удаљен 
најмање 100 mm изнад линије максималног газа.  

2. Сва спољна врата су отпорна на временске непогоде. По одобрењу надлежног органа, 
спољна врата се могу израдити од дрвета или осталих материјала. 

3. Отвори у палубама који служе као силаз у потпалубне просторе су заштићени 
поклопцима који су стално причвршћени на пражнице и израђени од челика или 
другог еквивалентног материјала. Дебљина поклопца је барем 0,01 размака укрепе, 
али не мања од 3 mm. 

4. Отвори у палубама за вентилацију и осветљење неких просторија (кухиње, 
перионице, машински простори) су заштићени гротлима за светло и вентилацију. 
Стакла на поклопцима надсветла су закаљена и имају дебљину барем 3 mm. 
Армирана стакла не морају бити закаљена. Стакла су сигурно урамљена у поклопац и 
по ободу имају бртву од гуме или другог материјала који обезбеђује непромочивост. 
Поклопци надсветала имају уређај за затварање. Ако се отвор користи и као излаз за 
случај нужде, њим се рукује са обе стране. Поклопци у затвореном стању су отпорни 
на временске непогоде. Отпорност на непогоду се остварује помоћу гумене или 
одговарајуће бртве. 

5. Поклопци експанзионих гротала су водонепропусни. Водонепропусност се остварује 
помоћу бртве од гуме или другог одговарајућег материјала отпорних на течност у 
танковима. Дебљина поклопаца је једнака дебљини палубе, али не мања од 6 mm и за 
20% је већа ако су поклопци од лаких метала. Поклопац је ојачан укрепама. На 
поклопцу се може поставити визирни отвор пречника 150 mm који се затвара 
поклопцем сличне конструкције. 

6. Гротла на плутајућим објектима су покривена поклопцима. Дебљина челичних 
поклопаца без међуослонаца тј. са ослонцима на уздужној пражници гротла је 3 mm. 
Отпорни момент и момент инерције попречног пресека се одређује према формулама 
9.07-1 и 9.07-2: 
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     W = 1.33 p b l2 (cm3)     (9.07-1) 
 
     Y = 1.53 p b l3  (cm4)     (9.07-2) 
 

p –  прорачунско оптерећење поклопаца , укључујући и тежину, не мање од 1,47 
(kPa); 

b –  ширина поклопаца (m); 
l –  неподупрта дужина поклопца (m); 

 Отпорни момент поклопаца од лаких метала се увећава множењем формуле 9.07-1 
са коефицијентом 1,5. 

 Момент инерције тих поклопаца се одређује према формули 9.07-3: 
 
     Y = 4.08 p b l3  (cm4)     (9.07-3) 
 
7. Дебљина поклопаца од поцинкованог таласастог лима је 1,5 mm.  
8. Поклопци су учвршћени тако да се не могу неконтролисано померати током 

операције с робом и дејства ветра. 
9.08 Опрема стамбених, службених и јавних просторија 
1. Стамбене и јавне просторије се не налазе: 

1) у прамчаном и крменом пику; 
2) у просторијама чији директан излаз кроз врата или отворе води у просторије у 

којима су смештене машине, котлови, пумпе, посуде под притиском са запаљивим 
гасовима или у просторије у којима се чувају деривати нафте, угаљ, као и у 
просторије за чување боја и светиљки. 

2. Смештај стамбених просторија поред или изнад танкова течних горива са тачком 
паљења изнад 55°C може се дозволити ако су преграде и палубе гасонепропусне. 

 
9.09 Излази и степенице 
1. Сваки простор испод палубе надвођа који је предвиђен за смештај гостију или посаде 

има барем 2 излаза који се налазе на супротним крајевима простора. Један од тих 
излаза се може сматрати резервним. Просторије капацитета више од 30 лица имају 
излаз са косим степеницама. 

2. Ако се у потпалубном простору предвиђа смештај до 6 лица и ако постоји директан 
излаз на отворену палубу, резервни излаз не мора постојати. 

3. Друга палуба надграђа предвиђеног за смештај лица имају 2 нагнута степеништа 
постављена на супротним крајевима надграђа. 

4. Дворане и просторије прилагођене за кино-пројекције имају директне излазе на 
отворену палубу, и то један излаз на сваких 50 лица, али не мање од 2 излаза. 

5. Ширина излаза који не припада евакуационом путу је најмање: 
1) 1.1 m у јавним просторијама; 
2) 0.6 m у стамбеним и службеним просторијама. 

6. Ширина нагнутих (косих) степеница које не припадају евакуационом путу је 
најмање: 
1) 0.8 m до 50 лица у просторији. На сваких 10 лица ширину повећати за 5 cm; 
2) 0.8 m у просторијама за посаду. 

7. Унутрашње степенице имају нагиб мањи од 55° у јавним просторијама и мањи од 65° 
у стамбеним и службеним просторијама. Ширина отворене површине газишта је 150 
mm. Степеништа виша од 1 m имају рукохват. На почетку и крају сваког нагнутог 
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степеништа постоји слободна површина ширине једнаке ширини степеништа а 
дужина најмање 0.8 m. 

8. У складиштима терета и пиковима предвидети вертикалне степенице висине барем 
300 mm и ширине барем 300 mm. 

 
9.10 Излази – окна за спасавање 
1. Ако резервни излаз не води директно на отворену палубу, у таквом простору у 

заједничким кабинама или ходницима поставити излаз – окно на сваком боку по 
један. 

2. Ако је висина слободног бока недовољна за постављање окна за спасавање 
постављају се вертикалне степенице на сваких 50 лица које воде из простора на 
отворену палубу. 

3. Излази за спасавање се постављају насупрот главном излазу из простора. Светли 
отвор окна износи најмање 400 mm a ширина вертиланих степеница најмање 300 mm. 

 
9.11 Пролази и ходници 
1. Ширина главних пролаза у просторијама за госте са местима за седење је најмање 1,1 

m. 
2. Ширина главних пролаза у јавним просторијама је најмање: 

1) 0,9 m у ресторанима, трпезаријама и салонима; 
2) 1,1 m у дворанама; 
3) 1,4 m у предворјима. 

3. Ширина палубних пролаза је барем 0,8 m. 
4. Ширина ходника је најмање: 

1) 0,9 m у главним ходницима просторија за госте; 
2) 0,85 m у главним ходницима просторија за посаду; 
3) 0,8 m  у осталим ходницима просторија за госте; 
4) 0,7 m у осталим ходницима просторија за посаду. 

 
9.12 Врата 
1. Врата се отварају на следећи начин: 

1) врата службених и стамбених просторија која излазе у ходник – ка просторији; 
2) спољна врата на чеоним преградама надграђа – напоље у смеру најближег бока; 
3) спољна врата на спољним уздужним преградама кућица – напоље у смеру прамца. 

2. Крилна и клизна врата се не постављају на излазима и путевима евакуације. 
3. Врата стамбених просторија у доњој зони имају испуну која се може избити 

димензија 0.5 x 0.4 m. На тим вратима се поставља натпис „ИЗЛАЗ У СЛУЧАЈУ 
ОПАСНОСТИ – ИЗБИТИ”. Испуне није потребно поставити ако у просторијама 
постоје окна за спасавање. 

 
9.13 Ограда 
1. Ограда са непомичним укрућењима или пуна ограда се поставља на свим отвореним 

палубама трупа, надграђа и кућица угоститељских плутајућих објеката, плутајућих 
сала и стамбених лађа. На осталим плутајућим објектима се по одобрењу надлежног 
органа, у зони складишта за терет или радних уређаја или на плутајућим објектима за 
спорт и разоноду, може поставити оборива ограда или скидљива ланчана ограда. У 
том случају, предвидети ногобран висине барем 50 mm. 

2. Висина ограде износи барем 0.9 m а размаци међу укрућењима не већи од 1.5 m. 
Размак између хоризонталних шипки на огради угоститељских плутајућих објеката, 
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плутајућих сала и стамбених лађа не прелази 100 mm, а на осталим објектима 450 
mm. 

3. Ограда у складу са захтевима стандарда SRPS EN 711 се сматра погодном за уградњу 
на плутајуће објекте. 

 
9.14 Приступни мост 
1. Плутајући објекти за везу са обалом имају приступни мост.  
2. Приступни мост се израђује од челика. Дебљина лимова понтона није мања од 3 mm. 
3. Ширина приступног моста није мања од ширине евакуационог пута одређеног према 

захтевима из табеле 12.64-1. Ширина приступног моста на плутајућим објектима за 
спорт и разоноду је најмање 0.6m. 

4. Приступни мост је опремљен оградом висине барем 0.9m. Размак хоризонталних 
шипки је у складу са захтевима из 9.14, став 2. Овај захтев се не односи на приступне 
стазе у привезиштима за чамце са неклизајућом облогом. 

5. Ограда у складу са захтевима стандрада SRPS EN 711 се сматра погодном за уградњу 
на приступни мост. 

6. Приступни мост се конструише тако да издржава оптерећење од присуства лица на 
мосту по критеријуму 4 лица / m² тако да напон савијања у средњем попречном 
пресеку не пређе 80 % напона течења. 

7. Приступни мост дужине веће од 15 m се ослања на помоћни понтон или на ослонац 
на обали или речном дну. 

8. Под приступног моста је од челичног или мрежастог лима минималне дебљине 3 mm. 
Облога пода може бити од материјала отпорности према пожару од 30 min. 

 
9.15 Опрема складишта за суви терет 
1. На складиштима са дводном се дрвене патоснице могу поставити, и то преко дрвених 

гредица дебљине барем 20 mm постављених преко покрова дводна. Дебљина јелових 
дрвених патосница износи барем 50 mm. 

 
9.16 Опрема за нужду 
1. Сви плутајући објекти имају опрему за нужду која садржи: 

1) тестеру; 
2) секиру; 
3) комплет алата; 
4) полуге; 
5) кланфе; 
6) ексере; 
7) клинове од храстовине; 
8) плочу и носач од боровине; 
9) кучину; 
10) сало топљено; 
11) репаратур завртањ; 
12) поњаву за спасавање; 
13) преносну моторну пумпу. 
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X. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СИСТЕМЕ ЦЕВОВОДА  
 
10.01.Општи захтеви 
1. Овај део Правила се односи на следеће системе и цевоводе који се уграђују на 

плутајућим објектима за привредне сврхе: 
1) каљужни ; 
2) баластни; 
3) теретни; 
4) утечњеног гаса; 
5) санитарне и питке воде; 
6) паровод и продувавање котлова; 
7). напојне воде и кондензата котлова; 
8) течног горива; 
9) мазива (уља); 
10) воде за хлађење; 
11) ваздуха под притиском; 
12) одушника, одвода гасова, преливне и мерне цеви; 
13) издувних гасова; 
14) вентилације; 
15) грејања; 
16) са загрејаним течностима. 

2. Захтеви овог дела правила, који се односе на системе течног горива, дати су на бази 
услова да мотори и котлови користе гориво са тачком паљења изнад 55°C. Гориво са 
тачком паљења испод 55°C може се користити и за друге сврхе, ако се предузму 
потребне мере предострожности, о којима одлучује надлежни орган. Просторије у 
којима се чува или користи гориво са тачком паљења испод 55°C имају добру 
вентилацију. Предузимају се мере да температура ваздуха у тим просторијама у свим 
условима експлоатације буде макар за 10°C нижа од тачке паљења пара горива. 

 
10.02 Обим надзора 
1. У зависности од намене и параметара флуида, цевоводи се деле на три класе. За сваку 

класу цевовода прописује се одређени типови спојева, врста њихове термичке обраде, 
начин заваривања, као и врста и обим испитивања. 

2 Цеви и арматура цевовода класе I и II, затим арматура која се поставља на дно и 
бокове објекта, даљински управљана арматура као и арматура која се поставља на 
сударну преграду, у току израде подлежу надзору надлежног органа. Дозвољава се 
уградња арматуре и цеви са потврдом класификационог друштва. 

 
10.03 Цевоводи 
1. Материјал, израда и примена 

1) Материјал за цеви и арматуре које су предвиђене за агресивне корозивне флуиде, 
подлеже посебном разматрању надлежног органа. 

2) Челичне цеви за цевоводе I и II класе могу бити топло и хладно обрађене, као и 
заварене, уколико сед докаже да су једнаке бешавним. 

3) Цеви и арматура од угљеничног и угљенично-манганског челика, се користе за 
медије где температура не прелази 400°C, а од нисколегираног челика - за медије 
где температура не прелази 500°C. Ови челици могу се користити за медије где 
температура прелази наведене вредности, под условом да њихове механичке 
особине и вредност затезне чврстоће за 100000 h одговарају важећим 
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стандардима, и да за њих произвођач челика гарантује при датом повећању 
температуре. 

4) Цеви и арматура за медије где температура прелази 500°C израђују се од 
легираног челика. Овај захтев не важи за цевоводе издувних гасова. 

5) Бакарне цеви за цевоводе класе I и II су бешавне. 
6) Цеви и арматура од бакра и бакарних легура могу да се примењују за флуиде 

температуре до 200°C, а од бакарно-никлених легура -за флуиде температуре до 
300°C. Арматура од бронзе дозвољава се за флуиде температуре до 260°C. 

7) Цеви и арматура од жилавог лива нодуларно ливеног гвожђа могу се дозволити 
за цевоводе каљуже, баласта и течних терета, који пролазе кроз дводна или 
танкове терета. 

8) Арматура од жилавог лива нодуларно ливеног гвожђа може да се дозволи за 
флуиде температуре до 350°C. 

9) Арматура бока и њени прикључци, као и арматура на сударној прегради, 
танковима горива и уља, може бити од жилавог лива, нодуларно ливеног гвожђа 
који има потпуно феритну структуру . 

 
Табела 10.03-1 

Флуид Класа I (4) Класа II (4) Класа III 
(4) 

Отровни и агресивни кородирајући 
флуиди без посебних мера 

Без посеб-
них мера 
сигурности 
(1) 

Уз примену 
посебних 
мера сигур-
ности (1,2) 

 
 
- 

Запаљиви флуид са радном температуром 
изнад температуре паљења или са 
температуром паљења испод 60OC 
утечњени гасови (3) 

Без 
посебних 
мера 
сигурности 

Уз примену 
посебних 
мера сигур-
ности (1) 

 
 
- 

Пара и органски расхладни флуиди P>1,6 или 
t>300 

P≤1,6 и 
t≤300 

P≤0,7 и 
t≤170 

Гориво P>1,6 или 
t>150 

P≤1,6 и 
t≤150 

P≤0,7 и 
t≤60 

Остали флуиди  P>4,0 и 
t>300 

P≤4,0 и 
t≤300 

P≤1,6 и 
t≤200 

 
Напомена: 

- Не важи за амонијак и друге отровне флуиде; 
- Цевоводи терета спадају у класу III; 
- p - прорачунски притисак, (MPа); t - прорачунска температура (°C) ; 
- Укључујући цевоводе за воду, ваздух, гориво, уље за подмазивање и уље за 

хидрауличке системе; 
- Цевоводи без притиска (санитарни, преливни, одушници, цеви за одвод 

ваздуха и паре од сигурносних вентила) спадају у класу III без обзира на 
температуру. 

10) Цеви од сивог лива могу да се примене за цевоводе терета и баласта који пролазе 
унутар танкова терета, искључујући цевовод чистог баласта који пролази кроз 
танкове терета. Дозвољава се примена цеви и арматуре од сивог лива и за 
цевоводе терета са притиском до 1,6 MPa који се воде по отвореним палубама, 
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искључујући крајеве цевовода и њихове арматуре, који се спајају за савитљиве 
цеви за утовар и истовар терета. 

11) Сиви лив се не примењује: 
- за цеви и арматуре температуре флуида изнад 220°C; 
- за цеви које су изложене хидрауличким ударима, превеликим деформацијама 

и вибрацијама; 
- за цеви које су директно повезане са спољашњом оплатом објекта; 
- за арматуру која се поставља на спољњу оплату и сударну преграду; 
- за арматуру која се поставља директно на танкове горива и уља који се 

налазе под хидрауличким притиском, ако арматура није заштићена од 
механичких удара на начин одобрен од надлежног органа. 

11) Ако су предвиђене мере за спречавање контактне корозије онда се цеви од 
алуминијумских легура могу користити за цевоводе у којима температура флуида 
не прелази 150°C. 

12) Цеви и канали од пластичне масе могу се употребљавати: 
- за цевоводе каљужних система малих одељака код којих се каљужа празни 

ручним пумпама; 
- за цевоводе који пролазе кроз танкове воде, осим цевовода баласта; 
-  као сондажне цеви за мерење у каљужи и температуре у теретним 

просторима; 
- за догласне цеви, сливне цевоводе, вентилационе канале, као и за цевоводе 

питке и санитарне воде и уређаја за климатизацију ваздуха, који су 
постављени у водонепропусним одељцима или изнад палубе надвођа. 

- О примени цеви од пластичне масе у друге сврхе неопходно је одобрење 
надлежног органа. 

13) Затварачи и нарезани делови прикључака сонди на отвореним палубама су од 
бронзе или месинга.  

14) Самозатворива арматура сонди танкова горива искључује могућност појаве 
варничења. 

 
10.04 Полупречник савијања цеви 
1. Унутрашњи полупречник савијања челичних, бакарних и алуминијских цеви, 

предвиђених за рад под притиском већим од 0,5 MPa или које проводе материје чија 
је температура виша од 60°C, а исто тако и полупречник савијања цеви предвиђених 
за самокомпензацију топлотног ширења су најмање 2,5 d1(d1 - спољашњи пречник 
цеви). Ако се у току савијања не стањује дебљина зида цеви, прописани полупречник 
може бити смањен. 

2. Унутрашњи полупречник савијања цевовода за продувавање котлова је најмање 3,5 d 
(d- унутрашњи пречник цеви). Полупречник савијања цеви које раде у условима 
друкчијим од наведених, може бити смањен до 1,5 d, под условом да се примењује 
машинско савијање. 

 
10.05 Термичка обрада цеви 
1. Термичкој обради после савијања, а пре хидрауличких проба, подвргавају се све цеви 

од легираног челика и, по правилу, цеви од угљеничног челика: 
- за пару са радним притиском преко 1,6 MPa; 
- за гориво са радним притиском преко 1,0 MPa;  
- за друге системе са радним притиском преко 3,0 MPa; 
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2. При хладном савијању цеви са полупречником 4 d1 (d1 – спољашњи пречник цеви) и 
више, и савијању на вруће при температури 850-950°C, термичка обрада цеви од 
угљеничног челика није обавезна. 

 
10.06  Дебљина зида цеви 
1. Дебљина зида металних цеви, предвиђених за рад под унутрашњим притиском, нијe 

мања од вредности добивене по формули (9.06 - 1) : 
 

S = SO+b+C  (mm), (10.06-1) 
 

p2

pd
So







  

 где су: 
d - спољашњи пречник цеви, (mm); 
p - рачунски притисак, (MPa), представља највећи радни притисак који је једнак 

највећем притиску отварања сигурносних вентила. За цевовод система гашења 
пожара са CO2 (од боце до вентила за упућивање), p је једнак рачунском 
притиску боца. 

 
2. За цевоводе у којима се налази гориво са температуром преко 60°C узима се рачунски 

притисак не мањи од 1,4 MPa. У посебним случајевима, који правилима нису 
предвиђени о рачунском притиску одлучује надлежни орган: 

φ - коефицијент чврстоће који је једнак 1 – за бешавне цеви и за одобрене заварене 
цеви, које су потпуно једнаке са бешавним цевима. Величину коефицијента 
чврстоће за друге заварене цеви у сваком поједином случају одређује надлежни 
орган. 

b - додатак за стварно смањење дебљине цеви при њеном савијању. Величина 
додатка се oдређује тако да напрезање у савијеном делу цеви не пређе 
дозвољену величину. Ако нема података за стварно смањење дебљине при 
савијању, додатак се може одредити по формули: 

    oS
R

d

5,2

1
b    (mm)    (10.06-2) 

 где су: 
R - средњи полупречник савијања цеви, (mm); 
C - додатак за корозију, (mm) који се узима: 

- за цеви од челика према таблици 10.06-3. 
- за цеви од обојених метала према таблици 10.06 - 4. 

 
  Табела 10.06-3 
  Додатак „C” на корозију за цевоводе од челика 

Радни флуид или намена цевовода  C, (mm) 
1 2 

Засићена пара 0,8 
Спирале за грејање воде и нафтних продуката у танковима и складиштима 2,0 
Напојна вода у отвореним системима 1,5 
Напојна вода у затвореним системима 0,5 
Продувавање котлова 1,5 
Сабијени ваздух 1,0 
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Хидраулички системи (са уљем) 0,3 
Уље за подмазивање 0,3 
Гориво 1,0 
Цевоводи за терет 2,0 
Утечњени гас 0,3 
Цевоводи расхладних медија 0,3 
Слатка вода 0,8 

 
Напомена: 

- Ако цеви имају добру заштиту надлежни орган може дозволити смањење за 
корозију али не више од 50%. 

- Ако се користе цеви од специјалних челичних легура, које имају довољну 
отпорност на корозију, додатак „C” може бити смањен до нуле. 

- За цеви које пролазе кроз танкове, табличне вредности се повећавају и за додатак 
на корозију због утицаја спољашњег флуида, а за величину која се према таблици 
узима за одговарајући флуид. 

 
Табела 10.06-4 

Додатак „C” на корозију за цевоводе од бакра и бакарних легура 
Материјал цеви C, (mm) 

1 2 
Бакар, месинг и сличне легуре, такође и бакарнокалајне легуре, осим легура 
које садрже олово 

0,8 

Бакарно-никлене легуре (са садржајем никла ≥ 10%) 0,5 
 
Напомена: 
Ако се употребљавају цеви од специјалних легура, које имају довољну отпорност на 
корозију, додатак „C” се може смањити до нуле. 
 

σ -  дозвољено напрезање, (MPa) које се узима: 
 -  за челичне цеви од угљеничног и легираног челика најмања вредност од 

 величина: 
 

 
 

где су: 
Rm -  граница растезне чврстоће, (MPa); 
Rel/t - минимална граница развлачења или договорена граница развлачења  

  Rp0,2/t, при прорачунској температури, (MPa); 
Rm/t 

100000 - граница трајне чврстоће за 100000 h при прорачунској температури,  
  (MPa); 

Rpl/t 
100000- 1% граница пузања за 100000 h при прорачунској температури, (MPa). 

За рачунску вредност температуре „t” при одређивању дозвољеног напрезања узима се 
максимална температура флуида у цевоводу. Дозвољена напрезања за границу трајне 
чврстоће и за границу пузања не морају се примењивати.  
За цеви од бакра и бакарних легура види табелу 10.08-1. 
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Ако се примењују цеви које при изради имају негативан додатак на дебљину, дебљина 
зида цеви при изради S1 одређује се по формули: 

 

        
 

 где су: 
S - дебљина зида цеви, која се израчунава по формули (10.06-1), (mm); 
а - негативан додатак на дебљину цеви, (%). 

3. Дебљина зида цеви од челика, бакра и бакарних легура није мања од дебљина 
наведених у таблици 10.08-2. 

4. При одређивању дебљине зида цеви од пластичних маса, дозвољена напрезања 
одређују се у договору са Управом. 

5. Измењивачи топлоте и судови под притиском, који се користе у системима, 
испуњавају захтеве прописа о котловима, измењивачима топлоте и посудама под 
притиском. 

 
10.07 Заштита цевовода од повећаних притисака 
1. Цевоводи у којима притисак може да се повећа изнад прорачунског да имају 

сигурносни уређај који не дозвољава повећање притиска изнад прорачунског. Не 
дозвољава се отворени одвод горива и уља из сигурносних вентила. 

2. Ако се на цевоводу предвиди редукциони вентил иза њега се уграђује манометар и 
сугурносни вентил. Дозвољава се уградња обилазног вода око редукционог вентила 
(by-pass). 

 
10.08 Спајање цевовода 
1. Зависно од класе цевовода, дозвољавају се следећи типови спојева без прирубница: 

1) Сучоеоно заварени спојеви са пуним проваром, уз примену посебних мера за 
обезбеђење квалитета корена завара споја, за све класе било ког спољашњег 
пречника цеви. 

2) Сучеоно заварени спојеви са пуним проваром, без примене посебних мера за 
обезбеђење квалитета корена завара споја, за класе II и III, било ког спољашњег 
пречника цеви. 

3) Спојеви са завареним наглавком (нипл-спој) за класу III било ког спољашњег 
пречника цеви. 

4) Спојеви са нарезаним наглавком (муф-спој) за класу III спољашњег пречника цеви 
≤ 57mm, осим цевовода са врелим флуидом. 

5) Спојеви са засеченим прстеном (ермето-спој) за све класе унутрашњег пречника 
цеви ≤ 32 mm 

Зависно од намене цевовода могу се дозволити спојеви за све класе са завареним 
наглавцима, нарезаним наглавцима и засеченим прстеном малих пречника, као и 
други типови спојева без прирубница, било ког пречника. 

2. Спојеви цевовода са прирубницом одговарају типовима приказаним на слици 10.08-2. 
 Друге врсте спојева са прирубницама дозвољавају се само уз посебну сагласност 

надлежног органа. 
 
Табела 10.08-1 

Материјал Термичка Граница 
растезне 

Дозвољено напрезање, (MPa),  
при температури флуида (ОC) 
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обрада чврстоће Rm, 

(MPa) 
 

50 
 

75 
 

100 
 

125 
 

150 
 

175 
 

200 
 

225 
 

250 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бакар У оджареном 
стању 

200 41 41 40 40 34 27 19 - - 

Алуминијумска 
бронза 

У оджареном 
стању 

320 78 78 78 78 78 51 25 - - 

Бакарно-никлена 
легура 95/5 и 

90/10 

У оджареном 
стању 

270 69 69 68 66 64 62 59 56 52 

Бакарно-никлена 
легура 70/30 

У оджареном 
стању 

360 81 79 77 76 74 72 70 68 66 

Напомена: 
- Међувредности се одређују линеарном интерполацијом. 
- За материјале који нису наведени у табели, дозвољено напрезање је у складу 

  са стандардима. 
Табела 10.08-2 

Минимална дебљина зида цеви, (mm) 
Челичне цеви  

Цевоводи система 
гашења пожара са CО2 

 

Спољашњи 
пречник, 

(mm) 

Цевоводи 
система, 

осим 
наведених 
у ступцима 
3,4,5,6 и 7 

Одушне 
преливне 

и 
мерне 
цеви 

танкова 

Цевоводи 
спољашње 

воде 
(дренажни, 
баластни, 

расхладни, 
гашење 
пожара 

водом, итд.) 

Дренажне, 
одушне, 

преливне и мерне 
цеви које пролазе 

кроз баластне 
танкове и танкове 
горива, баластне 
цеви које пролазе 

кроз танкове 
горива 

и цеви за гориво 
које пролазе кроз 
баластне танкове 

Од боца до 
вентила за 
покретање 

Од 
 вентила 

за 
покретање 

до 
 излазних 
млазница 

Бакарне 
цеви 

Цеви 
од 

бакар-
них 

легура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мање од 8,0 1,0 - - - - - - - 

8 1,2 -  - - - 1 0,8 
10,2 1,6 - - - - - 1 0,8 
12 1,6 - - - - - 1,2 1 

13,5 1,8 - - - - - 1,2 1 
16 1,8 - - - - - 1,2 1 

17,2 1,8 - - - - - 1,2 1 
19,3 1,8 - - - - - 1,2 1 
20 2 - - - - - 1,2 1 

21,3 2 - 3,2 - 3,2 2,6 1,2 1 
25 2 - 3,2 3,2 3,2 2,6 1,5 1,2 

26,9 2 - 3,2 - 3,2 2,6 1,5 1,2 
30 2 - 3,2 - 4 3,2 1,5 1,2 

33,7 2 - 3,2 - 4 3,2 1,5 1,2 
38 2 4,5 3,6 6,3 4 3,2 1,5 1,2 

42,4 2 4,5 3,6 6,3 4 3,2 1,5 1,2 
44,5 2 4,5 3,6 6,3 4 3,2 1,5 1,2 
48,3 2,3 4,5 3,6 6,3 4 3,2 2 1,5 
51 2,3 4,5 4 6,3 4,5 3,6 2 1,5 
54 2,3 4,5 4 6,3 4,5 3,6 2 1,5 
57 2,3 4,5 4 6,3 4,5 3,6 2 1,5 

60,3 2,3 4,5 4 6,3 4,5 3,6 2 1,5 
63,5 2,3 4,5 4 6,3 5 3,6 2 1,5 
70 2,6 4,5 4 6,3 5 3,6 2 1,5 
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76,1 2,6 4,5 4,5 6,3 5 3,6 2 1,5 
82,5 2,6 4,5 4,5 6,3 5,6 4 2 1,5 
88,9 2,9 4,5 4,5 7,1 5,6 4 2,5 2 

101,6 2,9 4,5 4,5 7,1 6,3 4 2,5 2 
108 2,9 4,5 4,5 7,1 7,1 4,5 2,5 2 

114,3 3,2 4,5 4,5 8 7,1 4,5 2,5 2 
127 3,2 4,5 4,5 8 8 4,5 2,5 2 
133 3,6 4,5 4,5 8 8 5 3 2,5 

139,7 3,6 4,5 4,5 8 8 5 3 2,5 
152,4 4 4,5 4,5 8,8 8,8 5,6 3 2,5 
159 4 4,5 4,5 8,8 8,8 5,6 3 2,5 

168,3 4 4,5 4,5 8,8 8,8 5,6 3 2,5 
177,8 4,5 5 5 8,8 - - 3 2,5 
193,7 4,5 5,4 5,4 8,8 - - 3,5 3 
219,1 4,5 5,9 5,9 8,8 - - 3,5 3 
244,5 5 6,3 6,3 8,8 - - 3,5 3 

Напомена: 
- За дебљине и пречнике цеви наведене у таблици, могу се узимати најближе 
 стандардне величине. 
- Величине у таблици не треба повећавати негативним додатком за дебљину 
 при изради и при спајању цеви. 
- Таблица се не односи на цеви од нерђајућег челика. 
- Ако цеви имају добру заштиту онда се по одобрењу надлежног органа 
 дебљине цеви наведене у колонама 3,4 и 5 могу смањити највише 12mm 
- Дебљине наведене у колонама 3 и 5, односе се на делове сондажних цеви 
 танкова за које су предвиђене. 
- На цевима са нарезом за спајање минимална дебљина цеви узима се на делу 
 нареза. 
- Дебљине цеви наведене у колонама 6 и 7, односе се на цеви које су изнутра 
 поцинковане. 
- Таблица се не односи на цевовод издувних гасова. 
 

Типови спојева са прирубницама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 10.08-2 
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Напомена: 
- Код конусног споја са нарезом типа D, спољашњи пречник нареза на цеви није 
 мањи од спољашњег пречника цеви. 
- После постављања прирубница, уколико је потребно, цев разваљати. 

 
3. Врсту споја са прирубницама, зависно од класе цевовода, узимати према табели 

10.08-3. 
 

Табела 10.08-3 
Класа 

цевовода 
Отровни или агресивни 
кородирајући флуид (4), 

запаљиви флуид (4), 
утечњени гас 

Мазиво и 
гориво 

Паре (3) и 
органски 
топлотни 

медији 

Остали 
флуиди 

(1-3) 
 

I A,B(6) A,B A,B(6)  
II A,B,C A,B,C,E(7) A,B,C,D(5), E(5) 
III  A,B,C,E A,B,C,D,E A,B,C,D,E,F(2) 
 

Напомене: 
- Укључујући цевоводе воде, ваздуха, гасова, уља за хидрауличке системе, 
 цевоводе терета. 
- Тип F само за цеви за воду и за цевоводе са отвореним крајевима. 
- Само тип А, ако прорачунска температура прелази 400°C. 
- Само тип А, ако прорачунски притисак прелази 1,0 MPa. 
- Типове Д и Е не користити ако прорачунска температура прелази 250°C. 
- Тип Б само за цевоводе са спољашњим пречником ˂ 150 mm. 
- Тип Е само за прорачунску температуру ˂ 150°C и прорачунски притисак ˂ 1,6 
 MPa. 

4. Материјал заптивача je отпоран на деловање флуида који се проводи цевима. 
5. Заптивачи код спојева цевовода горива обезбеђују непропусност и при температури 

флуида од најмање 120°C. 
6. Тип и конструкција еластичних спојева који се примењују су одобрени од надлежног 

органа. Употребљавати еластичне спојеве који могу бити у облику готових уметака 
са крајњим деловима за причвршћивање (прирубнице, навојни саставци, штуцне и 
сл). Ти спојеви су на уочљивим и лако приступачним местима, помоћу вентила се 
одвајају од система горива, уља, компримованог ваздуха и воде за хлађење, тако да се 
у случају оштећења еластични спој може заменити без искључивања других машина. 
Осигурати комплет резервних еластичних спојева, по један од сваког типа и 
димензије. 

 Еластични спојеви су ватроотпорни, ако се користе у цевоводима који: 
- проводе гориво или уље за подмазивање; 
- су повезани са погоном водонепропусних врата;- су повезани са отворима у 
 спољашњој оплати (укључујући и каљужни систем); 
- служе за друге запаљиве деривате нафте, ако оштећење еластичног споја може 
 угрозити објекат или људе. 

 Ватроотпорним се сматра онај спој који прикључен за цевовод напуњен водом чија 
температура није нижа од 80°C, може да издржи при максималном радном притиску 
800°C у трајању од 30 min. и задржи непропусност при његовом следећем 
испитивању прорачунским притиском. 



109 
 

 Материјал за еластичне спојеве одабрати према врсти течности, температури, 
притиску и условима околине. Затезна чврстоћа еластичних спојева je већа од 
прорачунског притиска најмање 4 пута. 

 
10.09  Методе испитивања без разарања 
  Испитивање завара методама без разарања одговарају правилима о заваривању. 
 
10.10  Конструкција арматуре 
1. Поклопац вентила пречника отвора већег од 32 mm причвршћивати за кућиште 

вентила помоћу нормалних или голих вијака. Вентили пречника отвора до, 
укључиво, 32 mm могу имати поклопце са нарезом, под условом да су поуздано 
осигурани. Навртка заптивача вентила jе обезбеђена тако да се при раду са 
вентилом не може одвртати. 

2. Арматура са даљинским управљањем има локално ручно управљање, које је 
независно од даљинског управљања. Осим тога, ако вентили према захтевима 
правила имају даљинско управљање, ручно управљање вентилима не избацује из 
погона систем даљинског управљања. Ако вентили имају даљинско управљање, они 
су конструисани да при испадању из погона даљинског управљања вентили остају у 
положају који не доводи објекат у опасно стање, или се сами врате у такав положај. 

3. У систему даљинског управљања вентилима који се налазе унутар теретних 
танкова, не користити сабијени ваздух као извор енергије. 

4. Код примене хидрауличког система даљинског управљања вентилима који се 
налазе унутар танкова тeрета, предвидети друго средство управљања помоћу ручне 
пумпе, прикључене посебним цевоводом на одговарајућем месту за хидраулични 
систем управљања сваког вентила, или директно на његов извршни механизам. 

5. Дневни танк за опслуживање хидрауличког система даљинског управљања 
вентилима, који се налазе унутар танкова терета, се налази изнад највишег нивоа 
танкова терета, ако је то практично могуће, и све цеви хидрауличког система треба 
да улазе у танкове терета кроз њихове горње делове. Осим тога овај танк има 
одушник с противпожарном арматуром изведен на сигурно место на отвореној 
палуби. Танк има светлосни и звучни аларм ниског нивоа течности у њему. 

 
10.11 Обележавање арматуре 
1 На запорној арматури је причвршћена добро видљива плочица са текстом који се 

лако чита и који говори о намени арматуре. 
2. Арматура за даљинско управљање на управљачким пултовима има причвршћене 

посебне плочице које показују њену намену, као и показивач положаја „отворено” и 
„затворено”. Ако даљинско управљање служи само за затварање арматуре, онда се 
показивачи положаја не морају постављати. 

 
10.12 Размештај и уградња арматуре 
1. Арматура постављена на водонепропусним преградама се причвршћује на заварене 

престенове голим вијцима, или се поставља на непропусне пролазе кроз преграде. 
Отвори за голе вијке не пролазе потпуно. 

2. Арматура пречника већег од 10mm, постављена на траси цевовода од пластичних 
маса,  jе причвршћена за конструкцију трупа. 

 
10.13 Kутије кингстона и бунара, арматура дна и бокова 
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1. Од материјала који се при пожару брзо разарају не израђују се никакви делови 
арматуре дна и бока, који се постављају испод палубе преграда. 

2. Полуге и запорни делови арматуре на спољашњој оплати се израђују од материјала 
отпорног на корозију. 

3. Арматура усиса спољашње воде је постављена на кутије кингстон-вентила и 
бунара. Омогућити улаз у бунар кроз скидљиве решетке или кроз провлаке. Ако је 
на бунару предвиђена провлака она се поставља изнад теретне водене линије. На 
објектима дужине испод 15 m арматура усиса спољашње воде може се постављати 
без кингстон-вентила. 

4. На објектима са појачањем за лед један од кингстон-вентила је предвиђен за лед. 
Конструкција кутије кингстон-вентила за лед обезбеђује ефикасно издвајање леда и 
уклањање ваздуха како би био омогућен сигуран рад система спољашње воде. 

5. На објектима са појачањем за лед, кутије кингстона и бунара, као и арматура 
делова, који се налазе изнад теретне водене линије, имају грејање. 

6. Сви изливни отвори у спољашњој оплати трупа имају уређаје сигурног дејства који 
не дозвољавају случајни улаз воде у унутрашњост објекта. 

7. Усиси спољашње воде и отвори за излив система цевовода машина, смештени у 
машинском простору, имају лако доступне вентиле или засуне којима се рукује на 
лицу места. Они имају показиваче положаја „отворено”, „затворено”. Изливни 
вентили на оплати су неповратно запорног типа. Ти вентили могу бити замењени 
неповратним вентилом или лабудовим вратом - лиром цевовода, смештеном изнад 
највише теретне водене линије. 

8. Елементи за управљање усисном арматуром дна се налазе на лако приступачним 
местима и имају уређај за показивање отвореног и затвореног положаја вентила. 

9. Арматура на дну и оплати по правилу се ставља на прирубнице који су заварене на 
оплати. 
Арматура се може постављати на заварене комаде цеви, под условом да они буду 
довољно јаки и што краћи. Дебљина зида тих цеви је најмање једнака минималној 
дебљини спољашње оплате трупа на крајевима објекта, али не већа од 8 mm. Рупе 
за вијке за причвршћење не пролазе кроз оплату, већ сe завршавају у завареним 
прирубницама. Не употребљавају се заптивачи од олова или материјала који се при 
пожару лако разара. 

10. Бочна (оплатна) арматура цевовода за продувавање котлова је постављена на 
заварене прирубнице. На спољашњој страни оплате поставити заварене заштитне 
прирубнице. Арматура има испусте изван прирубнице, који пролазе кроз заварену 
прирубницу на унутрашњој страни оплате, и заштитну прирубницу на спољашњој 
страни оплате. Испуст на арматури није обавезан ако се предвиди на самој 
завареној прирубници. 

 
10.14 Отвори у спољашњој оплати 
1. У спољашњој оплати постоји што мање отвора. Због тога изливне цевоводе, по 

могућности, спојити на заједничке отворе. 
2. Усисни и изливни отвори у спољашњој оплати објекта су тако размештени да је: 

1) Искључена могућност усиса санитарних вода, фекалија, пепела и других 
нечистоћа пумпама спољашње воде. 

2) Искључена могућност уливања санитарне воде и воде слива у просторе објекта 
кроз светларнике а такође у чамце и сплавове када се они спуштају у воду. 
Ако се не могу испунити услови онда изливни отвори имају одговарајуће уређаје 
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који не дозвољавају изливање прљаве воде у просторије објекта, у чамце и у 
сплавове. 

3. Отвори у спољашњој оплати кутија кингстона и бунара  имају заштитне решетке. 
Уместо решетки могу се користити отвори или изрези на кориту објекта. Укупна 
површина отвора и изреза је најмање 2,5 пута површине пресека уграђене арматуре 
на усису спољашње воде. Пречник отвора и ширина изреза на решеткама или 
спољашњој оплати није већи од 20 mm. 

 Решетке кутија кингстона имају уређај за продувавање сабијеним ваздухом, паром 
или водом. На цевоводу за продувавање предвидети неповратне запорне вентиле. 
Притисак паре или сабијеног ваздуха у систему за продувавање не прелази 0,3 МPa. 

 
10.15 Општи захтеви за полагање цевовода  
1. Цевоводе причврстити тако да не настану недозвољена напрезања због топлотних 

ширења, деформација трупа и вибрација. 
2. Цевоводи система и вентилациони канали у неопходним случајевима имају уређаје 

за испуст или продувавање радног флуида или влаге. Предвидети конструктивне 
мере да би се спречило штетно дејство продувавања на конструкцију трупа и 
опреме. 

3. Цевоводи који спроводе вруће флуиде и имају велику дужину имају компензаторе 
или довољан број савијања која обезбеђују самокомпензацију цевовода. 

 
10.16 Полагање цевовода кроз водонепропусне конструкције 
1. Кроз водонепропусне преграде постоји што мањи број пролаза цевовода. 
2. Кроз сударну преграду прамчаног пика испод палубе надвођа може пролазити само 

један цевовод за манипулисање течношћу која се налази у том пику. При томе, ако 
се он налази изван дводна, онда има запорни вентил или засун постављен на 
прегради са стране пика, са управљањем изнад палубе надвођа. 

3. Полагање цевовода кроз водонепропусне преграде, палубе и друге водонепропусне 
конструкције треба да се врши применом непропусних пролаза цеви, заварених 
прирубница илина неки други начин који обезбеђује водонепропусност 
конструкције. Рупе за увртне вијке не пролазе потпуно кроз те конструкције. 

4. На местима пролаза пластичних цеви кроз водонепропусне преграде и палубе, које 
ограничавају водонепропусне просторе поставити вентиле са управљањем изнад 
палубе надвођа. Вентили су од челика или неког другог сличног ватроотпорног 
материјала. 

 
10.17 Полагање цевовода кроз танкове 
1. Полагање цевовода питке и котловске воде кроз спремиште горива и уља, као и 

цевовода горива и уља кроз танкове питке и котловске воде врши се само кроз 
нафтонепропусне тунеле ако представљају конструктивни део танка. Полагање 
цевовода спољашње воде (речне) и уља, као и одушника, преливних и мерних цеви 
кроз танкове горива, без тунела, дозвољава се, под условом да се употребе бешавне 
цеви које немају раздвојене спојеве унутар тих танкова. 

2. При полагању цевовода кроз танкове без тунела, ако на том делу треба да се 
поставе дилатациони компензатори, дозвољава се савијање саме цеви у танковима. 

 
10.18 Полагање цевовода кроз складиште терета и друге просторе 



112 
 

1. Цевоводе који пролазе кроз складишта терета, сандуке за сидрени ланац и друге 
просторе, у којима могу бити изложени механичким оштећењима, заштитити на 
одговарајући начин. 

2. Полагање цевовода горива, пара и воде, као и потисних цевовода хидрауличких 
погона, искључујући цевоводе каљуже, кроз складишта сувог терета, није 
дозвољено. У посебним случајевима може се дозволити полагање тих цевовода кроз 
тунеле, или уколико се употребљавају цеви са подебљаним зидовима које су 
заштићене челичном облогом јаке конструкције. 

3. Цевоводи паре и цеви које проводе загрејане течности не пролазе кроз спремишта 
боја, светиљки и кроз друге просторије које служе за превоз и чување лако 
запаљивих материјала. 

4. Цевоводе горива не полагати кроз стамбене и службене просторије. Изузетак 
представља цевовод горива за генератор за случај нужде и цевовод за укрцавање 
горива, који могу пролазити кроз санитарне просторије, под условом да дебљина 
зида цеви износи најмање 4 mm и да нема раздвојивих спојева. 

 
10.19 Полагање цевовода кроз расхладне просторије 
 Кроз расхладне просторије не препоручује се полагање цевовода који не служе за 

њихово опслуживање. Ако је то неопходно, цевоводе треба пажљиво изоловати. Тај 
захтев се односи и на одушне и мерне цеви. У тим просторијама цевоводи немају 
делове у којима се може вода сакупљати и замрзавати. 

 
10.20 Полагање цевовода близу електричних и радио уређаја 
1. Изнад и иза главне и разводне табле за нужду, те на местима управљања важним 

уређајима и машинама, не дозвољава се полагање цевовода који раде под 
притиском. Испред и уз бочне стране тих табли и места такви цевоводи се могу 
полагати на растојању не мањем од 400 mm. Цевоводи који се постављају на 
удаљености мањој од 700 mm, по правилу, немају раздвојиве спојеве. Ако се у 
наведеној зони постављају цевоводи који имају прирубничке спојеве, онда се они 
ограђују заштитним оклопом. 

2. Пролаз цевовода кроз посебне просторије електричне опреме  и кроз акумулаторске 
просторије није дозвољен, осим уколико се ради о цевоводу CO2 за гашење пожара 
и цевовода постављених у сврху опслуживања електричних уређаја, који су 
постављени у тим просторијама. 

 
10.21 Полагање цевовода у машинском простору где нема сталне службе 
1. Спојеви цевовода класе I за гориво и уље су заварени. Спојеви могу бити 

растављиви, али њихов број је минималан; при том на местима, где се налазе, 
предвидети заштитне оклопе. 

 
10.22 Машине 
 Машине и њихови погони који се примењују у системима испуњавају захтеве 

правила. 
 
10.23 Каљужне пумпе 
1. На плутајућем објекту-производно процесном постројењу с моторима укупне снаге 

220 kW и више постоје две механички погоњене каљужне пумпе, од којих je једна 
стационарна и укључена у систем каљуже. Као каљужне пумпе могу се користити 
независне баластне, санитарне или пумпе опште службе довољног капацитета. 
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Једна од каљужних пумпи може бити пумпа погоњена од мотора, водострујни или 
парострујни ејектор (ако је парни котао стално у погону). 

2. На плутајућем објекту-производно процесном постројењу с моторима укупне снаге 
мање од 220 kW постоје две пумпе за пражњење каљуже, од којих једна може бити 
стационарна пумпа с механичким погоном или ејектор, а друга ручна пумпа 
капацитета не мањег од капацитета наведеног у табели 10.23-1 

 
Табела 10.23-1 

0,8 L B H (m3) Укупни капацитет пумпе, (m3/h) 
до 50 укључиво 4 

више од 51-200 укључиво 6 
преко 201 8 

 
 Примена преносне пумпе с механичким погоном уместо стационарне или двеју 

ручних пумпи подлеже посебном одобрењу надлежног органа. 
3. На објекту краћем од 20 m, који нема систем за гашење пожара водом, може се 

предвидети једна ручна каљужна пумпа. Пражњење простора може се вршити 
помоћу савитљивих гумених црева. 

4. Угоститељски плутајући објекти, који имају извор енергије или добијају 
електричну енергију са обале, опремају се са две преносне пумпе с механичким или 
електро погоном. Капацитет преносних пумпи није мањи од 24 m3/h. 

5. Плутајући објекти за привредне сврхе који немају котлове који раде на течно 
гориво као и плутајући објекти за спорт и разоноду, као средство за пражњење 
каљуже могу имати једну преносну пумпу. 

 Капацитет пумпе износи најмање 3,5 m3/h. 
6. Каљужне центрифугалне пумпе су самоусисне или систем има уређај за исисавање 

ваздуха. 
7. Свака каљужна пумпа, осим пумпи каљужних сепаратора и ручних пумпи, има 

толики капацитет да прорачунска брзина воде у усисној магистрали, чији је 
пречник одређен по формули (2.2.1), у нормалним условима експлоатације, не буде 
мања од 2 m/s. 

8. Просторије пумпи терета и прамчаних одељака на производно процесним 
постројењима се празне помоћу посебних пумпи или ејектора постављених у тим 
просторијама. Могу се употребљавати отсисне пумпе под условом да се постави 
неповратни запорни вентил на отвореном крају усисног огранка и запорни вентил 
на цевоводу који спаја вентилску станицу каљуже са отсисном пумпом. Надлежни 
орган може одобрити да се ове просторије могу празнити ручним пумпама. Пумпе 
су конструисане да максимално искључују могућност варничења. 

 
10.24 Пречник цевовода 
1. Унутрашњи пречник цеви d1 каљужне магистрале и усисних огранака који се 

директно спајају за пумпу се одређује по формули: 
 

     (mm)  (10.24-1) 

 
L - на специјалним објектима представља суму дужина одељака каљуже, (m). 

2. Унутрашњи пречник, d1 усисних огранака спојених на магистралу и пречник 
усисног цевовода ручних пумпи се одређује по формули: 
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      (mm)  (10.24-2) 

 где је : 
  l - дужина одељка који се празни, мерена по његовом дну, (m); 
  b - ширина одељка који се празни, (m). 

3. Унутрашњи пречник цевовода каљуже није мањи од 40 mm.Унутрашњи пречник 
цеви која је непосредно спојена за каљужну пумпу је једнака унутрашњем пречнику 
усисног прикључка пумпе. На објектима краћим од 20 m пречник цевовода каљуже 
може бити смањен. 

4. Површина пресека цевовода који спаја усисну разводну кутију са каљужном 
магистралом је једнака укупној површини пречника двају највећих огранака, 
спојених за ту кутију, али не већа од површине пресека главног цевовода. 

5. На објектима на којима су каљужне пумпе предвиђене само за пражњење каљуже 
машинског простора, површина пресека каљужне магистрале је једнака двострукој 
површини пресека огранака чији се пречник одређује по формули (10.24-2). 

6. Пречник огранака за пражњење каљуже машинског простора за случај нужде 
одређује се у складу са захтевима овог дела. 

 
10.25 Размештај цевовода 
1. Каљужни цевовод и његови усисни огранци, су тако размештени да се може вршити 

пражњење каљуже било којег водонепропусног простора било којом од пумпи на 
објекту. Тај услов се не односи на просторе расхладних уређаја на амонијак, на 
пикове, пумпне просторије, заштитни међупростор чија се каљужна вода 
одстрањује посебним пумпама као и на танкове за смештај течности. 

2. Систем је такав да не постоји могућност уласка спољашње воде у објекат те њеног 
преласка из једног водонепропусног одељка у други. У ту сврху усисни вентили 
разводне вентилске кутије каљужног система и вентили на усисним огранцима, који 
се спајају директно на магистралу, су неповратно-запорног типа. Дозвољава се 
употреба и других одговарајућих уређаја. 

3. Свака независна каљужна пумпа има директан усис на огранак простора у којем се 
налази. Пречник тог огранка одређује се по формули 10.24-1. 

4. Цевовод је смештен да обезбеђује пражњење каљуже машинског простора преко 
огранка који се директно спаја на пумпу, уз истовремено пражњење каљуже 
осталих одељака помоћу других пумпи. 

5. Смештај каљужних цевовода је такав да омогућује рад једне од пумпи и онда када 
остале пумпе не раде или се користе у друге сврхе. 

6. Ако се за пражњење каљуже предвиђа једна магистрала, која се протеже од пумпе 
смештене у машинско-котловском одељењу и иде према прамцу и крми, онда се 
управљање неповратно-запорним вентилима, постављеним на усисним огранцима у 
појединим одељцима, врши са палубе надвођа. 

7. Каљужни цевовод  водити изван дводна. Ако је нужно да се цевоводи пролазе кроз 
танкове горива, уља, котловске и питке воде, онда они задовољавају захтеве овог 
дела. Ако се цевовод полаже кроз дводно, на усисним огранцима сваког 
непропусног одељка поставити неповратне вентиле. 

8. На објектима на којима је дозвољена примена преносних каљужних пумпи, 
пражњење каљуже одељака може се вршити кроз палубне провлаке помоћу 
савитљивих цеви, (ако се испод провлаке не налази терет), или кроз стално уграђене 
усисне цеви које завршавају на палуби са чепом (затварачем) или прикључком за 
спајање на усисна црева пумпе. 



115 
 

9. Примењивати уређаје за чишћење воде од нафтних продуката, која се избацује на 
бок, или уградити танкове за сакупљање каљужне воде загађене продуктима нафте. 
Уградња и рад уређаја за пречишћавање воде не омета нормалан рад каљужног и 
баластног система. 

10. Размештај и број усисних огранака одређивати зависно од форме и величине 
простора. У сваком каљужном простору постоје најмање два усиса каљуже. У 
кратким и узаним просторима може се предвидети један усис, ако он омогућује 
добро пражњење каљуже простора. 

11. Усисне огранке постављати у сваком простору тако да се обезбеди пражњење 
каљуже простора при нагибу до укључно 5° на оба бока. 

12. У водонепропусним просторима усисне огранке каљуже постављати на оба бока. У 
просторима са нагибом дна већим од 5° и на крајевима објекта, усиси каљуже се 
могу постављати близу симетрале објекта. 

13. Усисни огранци каљуже су смештени по дужини објекта на овај начин: 
-  на објектима без трима - код задњих страна преграда прамчаних простора и 

предњих страна преграда крмених простора; 
-  на објектима са крменим тримом - према крменој страни преграда. 

 
10.26 Пражњење каљуже машинског простора 
1. Смештај и број усисних огранака каљуже у машинским просторима је у складу са 

захтевима овог дела, при томе један од усисних огранака каљуже је директно 
прикључен на самосталну каљужну пумпу. Ако се поставља два или више 
прикључака, макар један од њих поставити на левој страни, а други на десној. 

2. На усисним огранцима машинског одељења и тунела  поставити лако доступне 
блатне кутије (пречистаче). Цеви између блатних кутија и бунара каљуже су, по 
могућности праве. На доњем крају тих цеви не постављати корпу са решетком. 
Блатне кутије имају лако отвориве поклопце. Укупна површина пресека отвора 
решетке блатне кутије је два пута већа од површине чистог пресека огранка. На 
објектима краћим од 20 m уместо блатних кутија могу се користити решетке, ако су 
приступачне за чишћење. 

3. На огранцима каљуже за случај нужде не постављати усисне решетке и филтере. 
4. Просторија расхладних уређаја на фреон може бити укључена у заједнички систем 

каљуже. Простор расхладних машина са амонијаком има независан систем 
пражњења каљуже. 

 
10.27 Пражњење каљуже складишта терета 
1. Ако у пределу теретног простора постоји дводно које се протеже преко целе 

ширине онда на сваком боку предвидети по један каљужни зденац. 
2. Ако је складиште дуже од 35 m, усис каљуже поставља се у предњем и задњем делу 

складишта. 
3. Не дозвољава се одвод сливне воде у каљужне зденце теретних простора из 

простора смештених у другим водонепропусним одељцима испод палубе надвођа. 
4. Усисни огранци каљуже имају усисне корпе или решетке. Укупна површина 

пресека отвора решетке је најмање двострука од површине чистог пресека усисног 
огранка. Усисне корпе и решетке су скидљиве и да се могу чистити без демонтаже 
усисног огранка. Усисне корпе су заштићене од корозије. 

 
10.28 Пражњење каљуже расхладних просторија 
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1. Предвидети пражњење каљуже свих просторија локалних канала и других места где 
је могуће сливање каљужне воде. 

2. Не дозвољава се извод сливника било којих других нехлађених простора и каљуже 
расхладних просторија. 

3. Сваки сливни цевовод из расхладног простора хидраулички затварач, или 
одговарајући други уређај. Висина течности у овом затварачу обезбеђује његов рад 
у свим условима експлоатације објекта. Хидраулички затварач сместити изван 
изолације на доступном месту. 

4. На сливне цеви из расхладних просторија не стављати запорне вентиле. 
 
10.29 Пражњење каљуже заштитног простора (кофердама) 
1. Заштитни простори који се пуне водом имају уређај за пражњење. Усисе 

постављати у складу са захтевима овог дела правила. 
2. Заштитне просторе танкера празнити помоћу пумпи или водострујних ејектора. 
 
10.30 Пражњење каљуже пикова и других просторија 
1. Пикови који се не користе за баластне или друге танкове могу имати посебну 

каљужу са ручним пумпама или водострујним ејекторима. Пумпе постављати изнад 
палубе надвођа. 

2. Пражњење каљуже крменог пика може се вршити преко сливне цеви у каљужу или 
сливни бунар суседног простора. На сливној цеви је самозатвориви вентил, 
постављен на прегради крменог пика са стране суседног одељка. 

3. Пражњење каљуже пикова на плутајућим објектима краћим од 20 m може се 
вршити преливањем воде у суседни простор, под условом да се управљање 
засунима, постављеним на прегради пика, обавља са палубе. 

4. Пражњење каљуже спремишта ланаца може се вршити испуштањем воде кроз 
изливне отворе у простор прамчаног пика. 

 
10.31 Баластне пумпе 
1. Баластни систем опслужује најмање једна пумпа. Препоручује се да се капацитет 

баластне пумпе одређује с обзиром да брзина воде треба да износи најмање 2 m/s 
при пречнику усисног цевовода, израчунатог по формули за највећи баластни танк. 

2. Као баластне пумпе могу се користити пумпе опште намене довољног капацитета, 
укључујући каљужну, пожарну или резервну пумпу расхладне воде. 

3. Пумпе које служе за испумпавање баластне воде из танкова  су самоусисног типа. 
 
10.32 Баластни цевоводи 
1. Пречник огранка баластног цевовода db за одвојене танкове одредити по формули: 
 

db =  (mm)               (10.32-1) 
 где је : 
  V - запремина баластног танка, (m3). 
За пречник се може узети најближа стандардна величина. 
2. Пречник баластне магистрале je једнак највећем пречнику усисног огранка, 

одређеног по формули (10.32-1). 
3. Размештај усисних огранака обезбеђује црпљење воде из било кога баластног танка, 

када се објекат налази у равном положају, или је под нагибом од 5°. 
 
10.33 Пумпе терета  
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1. Пумпе терета и пумпе за црпљење заосталих терета су постављене у пумпним 
просторима у зони терета. Пумпе терета могу се постављати на палуби у подручју 
танкова терета. 

2. Пумпе, арматура и њихови погони су конструисани, тако да је искључена појава 
варничења. 

3. За заустављање сваке пумпе терета и пумпе за црпљење заосталог терета 
предвидети уређаје који су смештени барем на два лако приступачна места на 
палуби, и то у зони терета и изван зоне терета. 

4. Манометре за потисне магистралне системе за терет и црпљење остатака стављати 
на пумпе, и на централном месту управљања крцања терета. 

 
10.34 Размештај цевовода 
1. Цевовод терета је постављен на палуби, у зони терета. Дозвољен је смештај крајњих 

цеви система за крцање терета у танковима терета. Крајње цеви се спуштају до дна 
танка. Цевовод терета не пролази кроз танкове који не служе за смештај течног 
терета и не спаја са другим танковима и цевоводима, укључујући и цевовод горива 
за погонске уређаје. Заштитни међупростори (кофердами) немају никакве спојеве са 
танковима терета. Уградња пропусних вентила у кофердамима се не дозвољава. 
Уградња оплатних вентила на кофердамима није дозвољена. 

2. Цевоводи који не служе за опслуживање танкова терета не пролазе кроз њих и не 
спајају се с њима. 

3. Прикључак цевовода за крцање течног терета на обалску инсталацију је постављен 
на растојање не мање од 6 m од улаза и отвора на стамбеним и службеним 
просторијама изван зоне терета. Прикључак на обалску инсталацију система за 
крцање течног терета као и систем паре, jе опремљен запорним вентилом и 
брзозатварајућим неповратним вентилом. Прикључак на обалску инсталацију jе 
опремљен слепом прирубницом када није у функцији. Уређаји за управљање су 
конструисани да не постоје места за сакупљање остатака течног терета. Код танкова 
предвиђених за лако запаљиве терете, непропусни пролази су гасонепропусни. 
Замена заптивача непропусних пролаза се врши са отворене палубе. Уређај за 
управљање има показивач положаја вентила „отворен” или „затворен”. Систем 
цевовода у коме постоји опасност од мешања различитих врста терета или мешања 
са водом има удвостручену запорну арматуру. 

4. Притисак паре у уређају за загревање течног терета не прелази 0,7 MPa. 
5. Прирубнице и завртњи на цевоводу, предвиђени за спајање са цревом на обали као 

и уређај за уземљење су израђени од материјала који не могу варничити. 
6. Цевоводи на палуби и у танковима терета су сигурно причвршћени и снабдевени 

компензаторима. Ако се цевовод терета води кроз надграђе, спроводи се кроз 
отворени тунел који је херметички затворен према надграђу, а при прелазу на 
отворену палубу нема спојеве који се могу скидати. Ако се цевовод терета води на 
крми, спајање крменог огранка за магистралу се изводи помоћу слепе прирубнице 
или скидљивог прикључка, смештеног испред чеоне преграде надграђа. На 
излазном делу крменог огранка поставити слепу прирубницу без обзира на број и 
тип постављених запорних вентила. Наведени захтеви се примењују и при вођењу 
цевовода терета на прамац. 

7. Сви делови цевовода терета, који су међусобно спојени прирубницама, имају 
између себе добар електрични спој, а цевовод са трупом објекта . 

8. Вентили који су постављени између магистрале терета и пумпе, поред даљинског, 
имају и локално ручно управљање. 
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9. Покретни делови трансмисије који пролазе кроз танкове и заштитне међупросторе, 
као и на главној палуби, искључују појаву варничења. 

 
10.35 Одушне  цеви 
1. Одушне цеви има сваки танк који служи за смештај течности, сваки заштитни 

међупростор, расхладни бунар и свака кутија кингстона. Одушници расхладних 
бунара и кингстон кутија имају запорне вентиле постављене непосредно на њима. 
Одушници танкова дводна, танкова који граниче са спољашњом оплатом објекта, 
расхладних бунара и кингстон кутија су изведени на отворену палубу. 

2. Одушнике танкова извести на њиховим највишим деловима и, по правилу, из места 
која су највише удаљена од цевовода за пуњење. Број и размештај цеви зависи од 
облика и величине танка и од услова за избегавање стварања ваздушних јастука. 

3. Танкови који се протежу од једног до другог бока објекта имају одушнике на оба 
бока. Одушне цеви не користити као напојне. Не дозвољава се спајање одушника 
танкова различитих течности. 

4. Висина одушника од палубе до нивоа течности у одушнику, када се он напуни 
течношћу, износи најмање 250 mm. Одушнике постављати на заштићеним местима, 
где за време манипулисања теретом не може доћи до њиховог оштећења. 

5. Завршетак сваког одушника извести у облику колена са отвором наниже или на 
неки други одобрен начин. 

6. Отворене крајеве одушника танкова горива и уља, те заштитних простора 
(кофердама) који раздвајају танкове терета или сливне танкове, извести на отворену 
палубу, на месту где паре, које излазе из танкова и заштитних простора, не 
представљају опасност од пожара. Висина одушника је најмање 0,5m. 

7. Одушници неструктурних танкова чистог и употребљеног уља, који немају грејање, 
могу се налазити у просторији у којој су смештени танкови. Ако дође до 
препуњавања танкова, искључити могућност проливања уља на електричне уређаје 
и загрејане површине. 

8. Сваки излазни отвор одушних цеви танкова горива и танкова сливних - 
циркулационих уља као и заштитних простора на танковима који раздвајају танкове 
терета или сливне танкове, jе заштићен мрежицом за заустављање пламена 
одобреног типа. Површина чистог пресека ове арматуре није мања од површине 
одушне цеви. 

9. Препоручује се да излазни крајеви одушника на отвореним палубама имају 
нескидљиве аутоматске уређаје који искључују продор спољашње воде у танкове. 

10. Површина пресека одушних цеви танкова, који се пуне гравитационо, није мања од 
укупне површине пресека цеви за пуњење тих танкова. 

11. Укупна површина пресека одушних цеви танкова који се пуне бродским пумпама 
или пумпама са објекта или копна, није мања од 1,25 површине пресека цеви за 
пуњење танка. Ако је пречник цеви за пуњење мањи од 50 mm, пречник одушника 
не мора да буде већи од пречника цеви за пуњење. Површина пресека заједничког 
одушника за неколико танкова није мања од 1,25 површине заједничке цеви за 
пуњење тих танкова. 

12. Ако танкови који се пуне бродским пумпама или пумпама са објекта или копна 
имају преливне цеви, укупна површина пресека одушних цеви износи најмање 1/3 
површине пресека цевовода за пуњење. Најмањи пречник одушних цеви није мањи 
од 40 mm за танкове воде, и 50 mm за остале танкове. Приликом спајања одушника 
од више танкова, који имају преливне цеви, површина пресека заједничке одушне 
цеви није мања од 1/3 површине пресека заједничке цеви за пуњење тих танкова. 
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13. Размештај одушника је такав да искључује могућност стварања хидрауличких удара 
у цевима при нормалном нагибу и триму објекта. 

14. Одушници танкова горива у пределу стамбених и расхлађиваних просторија немају 
демонтажне спојеве. Полагање одушних цеви танкова горива кроз танкове терета се 
врши у складу са захтевима овог дела. 

15. На излазним крајевима одушних цеви постоје натписне плочице. 
 
10.36 Цеви за одвод гасова  
1. Сваки танк терета има систем за одвод гасова, помоћу кога се у току рада са 

теретом, ограничава притисак или вакуум у њему. 
 Систем за одвод горива обезбеђује: 

1) испуштање малих количина смеса паре - ваздуха кроз дисајне вентиле због 
промене температуре у танковима терета у току рада; 

2) испуштање великих количина смеса паре - ваздуха утоку утовара, истовара и 
баластирања. 

2. Систем за одвод гасова не спаја се са одушницима танкова или вентилацијом 
других простора. Уређаји за одвод гасова се самостално празне у танкове терета 
при нормалном уздужном и попречном нагибу објекта. По потреби предвидети 
уређаје за одстрањивање течности из цевовода или њихових делова. 

3. Цеви за одвод гасова могу се спајати у једну или више магистралних цеви и то само 
на танковима са истом врстом терета. Најмањи унутрашњи пречник цеви за одвод 
гасова износи 80 mm, а магистралних 100 mm. Површина пресека цеви за одвод 
гасова није мања од 1,25 пресека цевовода за пуњење танка. Површина пресека 
магистралне цеви за одвод гасова из више танкова износи најмање 1,25 површине 
пресека заједничког напојног цевовода тих танкова. 

4. При спајању цевовода у заједнички магистрални цевовод, на местима споја 
посебних цеви за одвод гасова постављати пригушнице пламена типа одобреног 
типа, као и запорне уређаје. 

 Пригушнице пламена су израђене од материјала отпорног на корозију. Пригушнице 
пламена су конструисане тако да се могу замењивати или скидати, а да се при том 
не демонтирају цеви за одвод гасова. Запорни уређаји имају држаче ради 
фиксирања отвореногвили затвореног положаја. Одвод смесе гасова и ваздуха из 
отвореног танка осигурати и онда када су запорни уређаји затворени. 

5. Ако цеви за одвод гасова нису спојене у заједнички магистрални цевовод онда 
свака посебна цев, уз постојање дисајног вентила, има обилазни вод са запорном 
арматуром или омогућити држање дисајног вентила у отвореном положају тако да 
танкови терета за време манипулисања теретом не трпе повећани притисак или 
вакуум. Предвидети начин за приказивање отвореног положаја запорног вентила 
обилазног вода или дисајног вентила. 

6. На излазним крајевима цеви за одвод гасова постоји лако скидљива противпожарна 
арматура, или уређаји који не дозвољавају продор ватре у танк. Ако постоји 
могућност продора ватре у танк терета онда се ради изолације цеви за одвод гасова 
постави запорна арматура. Попречни пресек те арматуре није мањи од површине 
пресека отвореног краја цеви. Конструкција излазних крајева цевовода, дисајних 
вентила, уређаја за врло брзо одушивање треба да буде таква да омогућује 
несметано вертикално струјање смесе гасова и ваздуха. 

7. Дисајни вентили на цевима за одвод гасова су конструисани и постављени тако да 
притисак у танковима терета не прелази пројектовани надпритисак и да не падне 
испод пројектованог подпритиска. 
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8. Ако су сливни танкови и танкови терета опремљени системом инертног гаса, он 
испуњава захтеве ADN. Систем инертног гаса може се спајати са системом за одвод 
гасова. При спајању система за одвод гасова са системом инертног гаса дисајне 
вентиле стављати на главне цевоводе инертног гаса. Цевовод за довод инертног 
гаса до сваког танка има запорни вентил или неки други слични уређај за одвајање 
сваког танка од система инертног гаса. Уз запорни вентил стоји упозорење да њиме 
не сме да рукује неовлашћено лице. 

9. Одводне цеви гасова из танкова терета су изведене на отворену палубу 
 
10.37 Преливне цеви 
1. На дневне и таложне танкове горива стављати преливне цеви, које су спојене са 

једним од главних танкова горива. 
2. Површина пресека преливних цеви је једнака површини пресека цеви за пуњење 

при пуњењу танка ручном пумпом. При пуњењу танкова механички погоњеном 
пумпом, површина пресека преливних цеви је 1,25 површине пресека цеви за 
пуњење танка. 

 
10.38 Уређаји за мерење (сондирање) 
1. Сваки танк предвиђен за чување течности, као и каљужни простори и зденци који 

немају слободан приступ, имају цеви за мерење (сондирање) које се, по правилу, 
изводе на отворену палубу, или неке друге показиваче нивоа течности. Цеви за 
мерење на неструктурним танковима не воде се на отворену палубу. Цеви за 
мерење од танкова горива и уља не водити у просторије за смештај гостију и 
посаде. 

2. Показивачи нивоа танкова горива и уља који имају провидне уметке,  заштићени су 
од оштећења. Провидни умеци танкова горива су од равног стакла или несаломиве 
пластичне масе која не губи провидност онда када на њу делује гориво. Између 
показивача и танка, на доњем крају, поставити самозатвориву славину. Таква 
славина се поставља на горњем крају показивача, ако је показивач спојен са танком 
испод највишег могућег нивоа у танку. Уградња самозатворивих славина за танкове 
уља запремине мање од 500 l није обавезна. 

3. Ако дводно образује бочни сливник каљуже, или ако објекат има равно дно, цеви за 
мерење постављати на оба бока. Те цеви су изведене изнад палубе надвођа, на места 
која су увек приступачна ради мерења. Цеви за мерење по могућности су праве и не 
смеју да ометају мерење мерном летвом. На објектима где се каљужа у појединим 
просторијама празни помоћу преносних пумпи, цеви за мерење могу служити и као 
прикључак преносне пумпе за црпљење каљуже. 

4. Цеви за мерење танкова горива и уља у дводну могу се извести изнад пода у 
машинском простору уколико се конструктивним мерама или постављањем цеви 
искључи проливање горива и уља при случајном истицању кроз цеви за сондирање 
на загрејање површине котлова, мотора, издувних цеви итд. као и на електричне 
машине и разводну таблу. Те цеви имају самозатвориве вентиле а њихова висина 
износи најмање 0,5 m рачунајући од нивоа. Ове цеви се не користе као одушници. 
Полагање сондажних цеви танкова горива кроз танкове горива вршити у складу са 
захтевима ових правила. 

5. Цеви за мерење танкова воде у дводну могу се извести у просторије које се налазе 
изнад танкова, а које су стално доступне. Ове цеви се не користе као одушници и 
оне имају самозатвориве славине. 
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6. На крајевима цеви за мерење које су изведене на отворене палубе постоје 
непропусни затварачи који одговарају захтевима ових правила. Ако се цеви за 
мерење уздижу изнад отворене палубе, поставити их на местима где се не могу 
оштетити или их на одговарајући начин заштитити. 

7. Испод отворених крајева цеви за мерење предвидети заварене плочице или друго 
појачање, које штити оплату (дно) од оштећења мерним штапом. Код затворених 
доњих крајева мерних цеви, које имају изрезе, предвидети одговарајуће појачање 
блиндиране цеви. 

8. Унутрашњи пречник цеви за мерење износи најмање 25 mm. Унутрашњи пречник 
цеви које пролазе кроз расхладне просторије у којима је могуће снижавање 
температуре до 0°C и испод, као и цеви танкова опремљених грејачима, износи 
најмање 50 mm. 

9. На излазним крајевима цеви за мерење постоје натписне плочице. 
10. Штапови за мерење количине течности у танковимa терета су израђени од 

материјала који не варничи. 
 
10.39 Цевовод издувних гасова 
1. Цевовод издувних гасова водити на отворену палубу. 
2. Ако се цевовод издувних гасова проводи кроз бочну оплату, близу теретне водене 

линије или испод ње, предвидети уређаје за спречавање уласка спољашње воде у 
мотор. 

3. На производно-процесним постројењима, издувни водови мотора имају хватаче 
варница. На наведеним објектима излаз издувних цеви кроз бочну оплату може се 
налазити најмање од 0,3 m испод водeне линије празног објекта. 

4. Издувне цеви су удаљене од танкова горива најмање 450 mm. 
5. Сваки мотор има посебан издувни цевовод. Издувни цевоводи помоћних мотора 

мање снаге могу се спојити у заједничке издувне цевоводе, под условом да постоје 
сигурносни уређаји који не дозвољавају: 
- струјање гасова из заједничког цевовода у цевовод мотора који не ради; 
- оштећење било којег мотора при његовом покретању. 

6. При спајању димњака котлова могу се уградити заклопке са уређајем за фиксирање 
у отвореном положају. За надгледање и чишћење димњака и канала за довод 
ваздуха, на неопходним местима треба предвидети отворе и степенице за приступ. 

7. На котловима на издувне гасове и комбинованим котловима, који по својој 
конструкцији нису без воде при загревању издувним гасовима, предвиђају се 
слободни цевоводи са прекретним заклопкама, који искључују котлове од цевовода 
издувних гасова. 

8. Издувни водови котлова и мотора СУС су топлотно изоловани помоћу изолационог 
материјала, дуплих зидова или екрана. Издувни водови мотора с „мокрим” издувом 
могу бити неизоловани, ако температура на површини цевовода не прелази 60°C. 

9. Издувни цевоводи имају дилатационе компензаторе. Издувни цевоводи имају 
отворе за чишћење, тамо где је могуће, а ако је неопходно славине за испуштање. 

10. Издувне цеви које пролазе кроз стамбене просторије контролну собу, унутар тих 
просторија имају заштитни оклоп који не пропушта гасове. Простор између 
издувних цеви и заштитног оклопа је повезан са спољашњом атмосфером. 

 
10.40 Издувни лонци и хватачи варница 
1. Издувни лонци и хватачи варница се постављају тако да се могу чистити. Ради тога 

имају отворе и испусне славине. 
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2. При уградњи котлова на издувне гасове и хватача варница мокрог типа, предвидети 
мере против продирања воде у моторе када дође до пропуштања котловских цеви, 
или у случају неких других неисправности. Испусне цеви усмерити према каљужи 
машинског простора и оне имају хидрауличке затвараче.  

 
10.41 Вентилациони водови 
1. Не дозвољава се полагање вентилационих водова кроз водонепропусне преграде 

испод палубе надвођа. 
2. Окна и вертикални вентилациони водови, који пролазе кроз водонепропусне 

палубе, у пределу једног водонепропусног простора испод палубе надвођа, су 
водонепропусни и исте чврстоће као и конструкција трупа објекта на том месту. 

3. Вентилациони водови који пролазе кроз главну противпожарну преграду имају 
челичне противпожарне заклопке, постављене, по правилу, на преградама и 
снабдевене уређајем за управљање са обе стране. Места управљања заклопкама су 
лако приступачна и обојена црвеном бојом, која одбија светлост. Уграђени су 
уређаји за показивање отвореног и затвореног положаја заклопке. Ако се заклопка 
не ставља на преграду, канал од преграде до заклопке је направљен од челика или 
неког другог одговарајућег материјала, а где је неопходно, има изолацију која 
одговара ватроотпорности преграде. 

4. Вентилациони водови на местима где је могуће орошавање (знојење) су изоловани, 
а на деловима где се може сакупити вода поставити испусне славине. 

5. Вентилациони водови за одвод експлозивних и запаљивих пара и гасова су 
гасонепропусни и не спајају се са водовима других просторија. Затварачи ових 
канала су направљени од материјала који искључују варничење. Спољашњи отвори 
канала, осим отвора горе наведених , имају арматуру за заустављање ватре. 

6. На угоститељским плутајућим објектима који имају кабине за спавање у случају 
примене вештачке вентилације, препоручује се да се вентилациони водови и 
вентилатори постављају у пределу оне главне протипожарне зоне у којој се налазе 
просторије које вентилирају. 

 
10.42 Размештај вентилационих глава и усисних отвора 
1. Вентилационе главе усисне вентилације и усисне отворе система вентилације 

постављати на деловима објекта где је вероватноћа сакупљања ваздуха загађеног 
гасовима, парама нафтних продуката и сл. сведена на минимум и где је искључена 
могућност продора воде у вентилационе водове. Висина пражнице ветроловки је у 
складу са захтевима за растојање безбедности. 

 
10.43 Вентилација машинског простора 
1. Вентилација машинског простора обезбеђује довод довољне количине ваздуха, 

неопходног за опслуживање и рад машина и котлова у свим условима 
експлоатације објекта. Обезбедити одвод ваздуха из доњих делова просторија и 
испод пода где се могу сакупити гасови тежи од ваздуха. Вентилација просторија 
расхладних машина је у складу са прописима за расхладне уређаје на бродовима. 

2. Просторија у којој се налази дизел генератор има уређај који осигурава доток 
ваздуха довољан за рад дизел генератора под пуним оптерећењем у свим условима 
експлоатације, ако је просторија затворена. 

 
10.44 Вентилација затворених просторија на хангарима 
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1. Затворене просторије предвиђене за смештај аутомобила и других покретних 
техничких средстава са горивом у резервоарима имају самосталну природну 
вентилацију која обезбеђује: 
1) Десет измена ваздуха на час на хангарима. 
2) Шест измена ваздуха на час на свим осталим објектима. 
2. Систем вентилације опремити прибором за контролу рада вентилатора. Прибор 
 поставити у контролној соби. 

3. Вентилатори су тако конструисани да је варничење потпуно онемогућено. 
 
10.45 Вентилација расхладних простора 
1. Вентилација расхладних простора је у складу са прописима о расхладним уређајима 

за поморске бродове. 
 
10.46 Вентилација акумулаторских простора и сандука 
1. Систем вентилације акумулаторских простора и сандука је независан и обезбеђује 

одвођење ваздуха из горњег дела проветраване просторије. Вентилациони исисни 
водови су гасонепропусни. 

2. Свеж ваздух се доводи у доњи део проветраване просторије. 
3. Спољашњи крајеви вентилационих водова су тако израђени да унутар водова не 

може доћи до продирања воде, атмосферских падавина и тврдих предмета. 
Противпожарна арматура се не мора постављати. Отвори исисних вентилационих 
водова се изводе на месту где излазни гасови неће представљати опасност од 
пожара. 

4. Акумулаторски сандуци набојне снаге батерија до 0,2 kW могу се проветравати 
кроз отворе у доњим и горњим деловима сандука, који омогућују одвод гасова. 
Набојну снагу батерије одређивати у складу са правилима о електричним 
системима 

5. Потрошња ваздуха при вентилацији акумулаторских просторија или сандука није 
мања од потрошње одређене по формули: (10.46-1) 

 
Q=0,11∙J∙n (m3/h)    (10.46-1) 

 где је: 
Ј - максимална јачина набојне струје за време издвајања гасова, али не мања 

од 0,25 номиналне јачине којом се пуни батерија, (А); 
n - број елемената батерије. 
 

6. Пресек канала F природне исисне вентилације акумулаторских просторија и 
сандука није мања од пресека одређеног по формули: 

 
     F=2,9Q (cm2)     (10.46-2) 
 
 али не мањи од 80 cm2  - за оловне акумулаторе, и 120 cm2 – за челичне 
 акумулаторе. 
 
 где је: 
  Q - потрошња ваздуха према формули (10.46-1), (m3/h) 
7. Природна вентилација просторија може се примењивати ако се испуне ови услови: 

1) потребна количина ваздуха израчуната по формули (10.46-1) износи мање од 85 
m3/h. 
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2) угао нагиба вентилационог канала од вертикале износи мање од 45° ; 
3) број колена канала не прелази 2; 
4) дужина вентилационог канала не прелази 5 m; 
5) рад вентилације не зависи од правца ветра; 
6) површина пресека вентилационог канала није мања од површине одређене по 

формули (10.46-2). 
8. Ако потрошња ваздуха израчуната по формули (10.46-1) износи 85 m3/h и више 

акумулаторска просторија има систем вештачке исисне вентилације. 
9. Унутрашње површине исисних канала за вентилацију и вентилаторе заштитити од 

штетног деловања гасова које ствара електролит. 
10. Моторе вентилатора не стављати у струју исисивања гасова. Вентилатори су тако 

конструисани да је могућност варничења максимално искључена. 
 
10.47 Вентилација станица за просторно гашење пожара и гашење пожара пеном 
1. Станица за гашење пожара пеном и станица просторног гашења пожара имају 

ефикасну вентилацију. Станице за гашење пожара угљен диоксидом (CO2) и 
течношћу имају независан систем исисне и потисне вентилације.Усисни отвори 
вентилационих водова се налазе у доњим деловима просторије тих станица. 

 
10.48 Вентилација простора пумпи за терет 
1. Просторије пумпи за терет изнад и испод палубе у зони терета, као и остале 

службене просторије имају вештачку исисну вентилацију, посебно за сваку од 
просторија, обезбеђујући макар 20 измена ваздуха на час запремине празног 
простора. Усисна вентилација тих просторија може бити природна. 

2. Парни мотори за погон вентилатора могу се постављати у пумпном простору. 
3. Усисни отвори исисних водова се налазе у доњем делу просторије, на висини од 50 

mm од дна просторије.Усисни отвори се налазе на местима где постоји највећа 
могућност скупљања пара течних терета. Ти водови изван пумпне просторије су 
гасонепропусни и, по правилу, не спајају  се са вентилационим водовима танкова 
терета и других просторија. 

4. Сви затварачи вентилационих канала су конструисани тако да је искључено 
варничење. 

 Вентилатори су тако конструисани да је варничење максимално искључено. 
5. Излазни отвори исисних водова су удаљени најмање 2 m од било ког отвора који 

води у унутрашњост објекта, на местима где је могуће постојање извора за паљење 
паре нафтних продуката. У односу на усисне отворе канала вентилације они су 
размештени тако да је искључена могућност загађивања свежег ваздуха. Усисни 
отвори свежег ваздуха су удаљени од теретне палубе и било којих отвора танкова 
терета најмање 2 m, и од излазних отвора цеви за одвод гасова најмање 6 m. 
Спољашњи отвори канала имају противпожарну арматуру (арматуру за 
заустављање ватре). 

 
10.49 Вентилација складишта за робу 

Вентилација складишта за робу може бити природна или вештачка. Капацитет 
вентилације складишта робе одређује се зависно од робе који се складишти. 

 
10.50 Вентилација кухиња 
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На угоститељским плутајућим објектима сваки вод исисне вентилације изнад 
кухињских шпорета има лако скидљиву корпу за сакупљање масноће и пожарну 
заклопку на доњем крају вода. 

 
10.51 Вентилација складишта прилагођених за смештај опасних терета 
1. Складишта опасних терета имају природну вентилацију, посебно за свако 

складиште, коју обезбеђује кроз 2 независна отвора макар 6 измена на час 
запремине празног складишта. Вентилација за довод ваздуха у ова складишта може 
бити природна. Уколико не постоје такви отвори, свако складиште је опремљено 
системом за удувавање инертног гаса или сувог ваздуха. Уз сагласност надлежног 
органа број измена ваздуха може бити смањен, зависно од конкретне врсте опасног 
терета који се складишти. 

2. Вентилатори су конструисани тако да не постоји могућност варничења. 
3. Усисни отвори водова исисне вентилације се налазе на разним висинама складишта, 

тако да обезбеђују равномерну измену ваздуха у складишту и спречавају стварање 
мртвих зона. 

4. Усисни и излазни отвори вентилације имају противпожарну арматуру. Пресек 
слободног пролаза те арматуре није мањи од површине пресека вентилационих 
цеви. 

5. Дводна и двобоци који нису предвиђени за баластни систем, су опремљени 
вентилационим системима. 

 
10.52 Вентилација затворених просторија за госте на угоститељским плутајућим 

објектима 
1. Затворене просторије за госте имају систем природне вентилације и систем 

вештачке исисне вентилације. Вентилатори система обезбеђују 10 измена на час 
запремине затвореног зборног простора. 

2. Ходници просторија са кабинама на угоститељским плутајућим објектима су 
опремљени исисном вештачком вентилацијом за случај нужде. Вентилатори 
система обезбеђују 20 измена на час запремине ходника. 

 
10.53 Пумпе система горива 
1. За претовар горива предвидети две пумпе на механички погон од којих је једна 

резервна. 
 Као резервна пумпа може се користити било која пумпа која је за ту сврху погодна 

убрајајући ту и пумпу сепаратора горива. На плутајућим објектима-производно 
процесним постројењима, снаге мотора мање од 740 kW као резервна пумпа може 
се предвидети ручна пумпа. На објектима с дневном потрошњом испод 2 t горива 
може се уградити само једна ручна пумпа. 

2. Пумпе за претовар горива и пумпе сепаратора горива, поред локалног управљања, 
имају средства за искључивање са увек приступачног места, изван просторија у 
којима се налазе. 

 
10.54 Размештај цевовода 
1. Цевовод горива је одвојен од цевовода других система. 
2. Цевовод за претовар загрејаног горива под притиском постављати на прегледним и 

доступним местима. 
3. Цевовод горива, не проводити изнад мотора СУС, издувних водова, цевовода пара 

(изузев цевовода паре за загревање горива), парних котлова и њихових димњака. 
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Изузетно, цевоводи горива могу се постављати изнад наведених уређаја под 
условом да на том делу немају растављиве спојеве. 

4. Цевоводи за развод горива од танкова запремине преко 50 l, смештених изван 
дводна, као и цевоводи за изравнавање нивоа горива у танковима, имају запорне 
вентиле на самим танковима. Ти вентили имају даљинско затварање са увек 
приступачног места, изван просторије у којој се танкови налазе. На дневним 
танковима према потрошачима постављати брзозатвориве вентиле. Усисне цеви 
танкова у дводну имају запорне вентиле постављене изнад танка.  

5. Цевоводи за развод горива од танкова горива који се налазе у дводну, не пролазе 
кроз танкове терета нити складишни простор око независних тенкова терета. 

 
10.55 Уређаји за загревање горива у танковима 
1. Течно гориво се може загревати помоћу спирала за пару или воду. Грејаче горива 

постављати на најнижим деловима танка. У дубоким танковима у којима је грејач 
постављен по висини, предвидети одвајање појединих секција грејача у зависности 
од снижавања нивоа горива у танковима. 

3. Крајеви цеви за довод горива на дневним и таложним танковима се налазе изнад 
грејача, тако да цеви грејача не буду никада суве. 

4. Највиша температуре загрејаног горива у танковима је најмање за 10°C нижа од 
температуре запаљивости пара горива. 

5. Ради контроле температуре загрејаног горива на неопходним местима, постављати 
термометре. 

6. Кондензат паре за загревање водити у контролну посуду која има стакло за 
посматрање. 

7. Притисак пара за загревање горива не прелази 0,5 MPa. 
 
10.56 Уређаји за одстрањивање воде из танкова горива 
1. За одстрањивање воде из дневних и таложних танкова горива предвидети вентиле 

самозатварајућег типа и цевоводе до сабирних танкова. На цевовод поставити 
контролно стакло. Ако се употребљава тацна за сакупљање, уместо стакла може се 
користити отворени левак. 

 
10.57 Уређај за сакупљање исцурелог горива 
1. Неструктурни танкови, пумпе, филтери и други уређаји, на местима где може доћи 

до испуштања горива, имају тацне. 
2. Одводне цеви од тацни водити до сабирног танка. 
3. Унутрашњи пречник одводних цеви није мањи од 15 mm. 
4. Одводне цеви довести до дна сабирног танка са минималним зазором. Ако се 

сабирни танк налази у дводну, предузети одговарајуће мере да се спречи продор 
воде у машински простор кроз отворене крајеве одводних цеви, ако дође до 
оштећења спољашње оплате. За сабирни танк предвидети превентивну 
сигнализацију највишег дозвољеног нивоа. 

5. Ако је сабирни танк заједнички за одводне цеви од тацни смештених у разним 
водонепропусним просторијама предвидети конструктивне мере, да би се спречило 
одливање воде кроз отворене крајеве одводних цеви, из једног потопљеног 
простора у други. 

 
10.58 Пуњење танкова за гориво 
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1. Довод течног горива на производно-процесно постројење, вршити кроз стални 
цевовод опремљен потребном арматуром, која обезбеђује довод горива до сваког 
главног танка горива. Цевовод за пуњење горива довести до дна танка са 
минималним зазором. 

2. На угоститељским плутајућим објектима се не постављају мотори са системом 
течног горива. Ова одредба се не односи на стамбене лађе капацитета до 12 лица. 

3. Цевоводи за пуњење танкова смештених изнад дводна као и танкова у дводну, се 
спајају за горње делове танка. Ако се то не може постићи, цеви за пуњење имају 
неповратне вентиле на самом танку. Ако се цеви за пуњење користе и као цеви за 
одвод горива, уместо неповратног вентила поставити запорни вентил са даљинским 
затварањем, на доступном месту, изван просторије у којој се танк налази. 

 
10.59 Танкови горива 
1. Конструкција неструктурних танкова горива је у складу са захтевима за труп ових 

правила. 
2. Танкове горива на отвореним палубама и надграђима, као и на другим местима која 

су изложена утицају атмосфере, заштитити од сунца. 
3. Дневни танкови горива који служе за директно снабдевање мотора у машинском 

простору у коме нема сталне службе,  имају уређај за давање звучног и светлосног 
сигнала у контролној соби о дозвољеном најнижем нивоу горива у танковима или 
да имају аутоматско допуњавање дневног танка горива. 

4. Простор испред прамчане преграде не користити за смештај горива или других 
течних запаљивих материја. 

 
10.60 Довод горива до мотора СУС 
1. Инсталацији система горива обезбеђује довод горива припремљеног на 

одговарајући начин и очишћеног у оној мери у којој то одговара за конкретни 
мотор. 

2. Чишћење филтера горива је могуће без заустављања мотора. 
3. Машински уређаји на објектима, у чији састав улазе мотори који раде на тешко 

гориво, имају двојни систем горива. 
4. При раду мотора на две врсте горива (лако и тешко), предвидети мере за 

спречавање мешања тешког са лаким горивом помоћних мотора. 
5. Да би се из цевовода, који служи за довод загрејаног тешког горива у пумпе високог 

притиска, одстраниле паре и ваздух из горива, предвидети уређај за дегазацију. 
6. У систему тешког горива препоручује се употреба аутоматизованих филтера. 
7. Ако постоје уређаји за мерење потрошње горива, они не утичу на рад мотора, када 

се они регулишу или када не раде. 
8. У дизел генераторе који се користе у случају нужде доводи се гориво из 

самосталног дневног танка, смештеног у истој просторији са дизел генератором. 
Гориво из тог танка не користи се за друге потрошаче. Резерва горива у дневном 
танку је довољна да осигурава рад дизел генератора у адекватном временском 
периоду. 

 
10.61 Довод горива до котлова 
1. На цевоводе који доводе гориво до горионика сваког котла, постављати 

брзозатвориве вентиле са локалним управљањем. Ако је уграђен аутоматизовани 
помоћни котао, брзозатвориви вентил није потребан. 
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2. За проверавање температуре и притиска тешког горива које се доводи у горионик, 
на одговарајућим местима цевовода предвидети термометар и манометар. 

3. При гравитационом довођењу горива у котао, на цевовод за довод горива у 
горионик, поставити филтер. 

 
10.62 Пумпе уља мотора СУС, преноса и спојница 
1. На производно-процесним постројењима са једним мотором снаге 220 kW и више 

користити најмање две пумпе за циркулационо подмазивање - главна и резервна, од 
којих једна може бити погоњена мотором. Капацитет резервне пумпе није мањи од 
капацитета главне пумпе. 

2. Резервна пумпа није потребна на објектима са два или више мотора. 
3. Предвидети средства за контролу протока уља у лежајима турбо-компресора. 
4. Ако пумпа за подмазивање нема сигурносни или преливни вентил, такав вентил 

предвидети на потисном цевоводу. 
 
10.63 Довод уља за подмазивање до мотора СУС и њихових преноса 
1. Систем подмазивања је такав да искључује мешање различитих врста уља. 
2. Сливне цеви уља из картера мотора су спојене за сливни танк, тако да крајеви цеви 

у танку за време рада мотора увек буду потопљени у уљу. Сливне цеви двају или 
више мотора не спајати међусобно. 

3. Цевовод система уља за подмазивање не спајати са цевоводима друге намене, осим 
са сепаратором који се може користити за пречишћавање горива, и то под условом 
да постоје поуздани уређаји за спречавање мешања горива и уља. При 
пречишћавању уља предвидети мере којима се искључује могућност мешања уља 
разних мотора. 

4. На цевовод система уља за циркулационо подмазивање уградити: 
1) на усисном цевоводу пумпи зупчастог преноса – магнетни филтер; 
2) на усисном цевоводу пумпе - један филтер за грубо чишћење (сито); 
3) на потисном цевоводу пумпе главног мотора – два паралелна филтера или један 

дупли (прекретни), или један самочистиви филтер. 
5. Код заједничког система подмазивања мотора и турбокомпресора испред лежаја 

турбокомпресора се поставља фини филтер, чија конструкција омогућава чишћење 
без прекида циркулације уља. Иза филтера поставити манометар. 

6. Пропусни капацитет сваког уљног филтра је за 10% већи од највећег капацитета 
пумпе. 

7. Систем подмазивања има неопходне контролно-мерне инструменте. На цевоводу 
подмазивања редуктора преноса поставља се стакло за контролу протока уља. 

 
10.64 Танкови уља 
1. Усисне цеви танкова смештених изван дводна имају запорне вентиле који се 

постављају директно на танк. 
 
10.65 Пумпе система хлађења водом 
1. Систем хлађења мотора водом спољашњег круга је опремљен двема расхладним 

пумпама - главном и резервном, од којих бар једна има независан погон. Капацитет 
резервне пумпе једнак је капацитету главне пумпе. За два и више мотора дозвољава 
се једна резервна пумпа. Систем индиректног хлађења мотора водом унутрашњег 
круга може имати једну резервну пумпу са независним погоном за унутрашњи и 
спољашњи круг хлађења. При томе предвидети мере које не дозвољавају мешање 
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воде спољашњег и унутрашњег круга хлађења. Резервна пумпа има капацитет који 
није мањи од већег капацитета двеју главних пумпи. Предвиђа се хлађење мотора 
водом спољашњег круга. На аутоматизованим механичким уређајима се предвиђају 
посебне резервне пумпе воде унутрашњег и спољашњег круга хлађења, чији 
капацитет није мањи од капацитета главних пумпи. 

2. Дозвољава се хлађење више мотора једном пумпом са независним погоном. Тада 
капацитет пумпе обезбеђује истовремено хлађење свих мотора при њиховом раду 
под пуним оптерећењем. На цевоводу хлађења испред сваког мотора постоји вентил 
за регулисање количине расхладне воде. 

3. Ако сваки од мотора има посебну пумпу хлађења водом у том случају резервне 
пумпе за те моторе нису потребне. Ако се за групу мотора предвиђа заједнички 
систем хлађења, довољно је имати једну резервну пумпу за систем унутрашњег и 
спољашњег хлађења водом. Код заједничког система хлађења мотора не постоје 
резервне пумпе за хлађење помоћних мотора. 

4. Као резервне расхладне пумпе могу се применити баластне или друге пумпе опште 
намене на објекту, које се користе само за чисту воду. 

 
10.66 Размештај цевовода хлађења 
1. Систем хлађења воде има најмање два међусобно спојена усиса. На производно-

процесним постројењима с једним мотором снаге мање од 220 kW дозвољава се 
један усис у машинском простору, и при томе постоје два паралелно спојена 
филтера. 

 
10.67 Филтери расхладне воде 
1. Филтере постављати на усисним магистралама расхладне воде спољашњег круга 

мотора СУС. Предвидети чишћење филтера без прекида рада расхладних пумпи. 
 
10.68 Хлађење мотора СУС 
1. На производно-процесним постројењима са појачањем за лед препоручује се уређај 

за загревање мотора пре његовог покретања. Загревање се обавља угрејаном водом 
за хлађење. Загревање мотора паром није дозвољено. 

2. У двокружном систему хлађења мотора предвиђен је експанзиони танк, у коме ниво 
воде је изнад највишег нивоа воде у мотору. Експанзиони танк спојити за усисни 
цевовод пумпи и он може бити заједнички у систему хлађења више мотора. У 
систему хлађења мотора размештај изливног цевовода спољашње воде обезбеђује 
пуњење водом највиших расхладних простора мотора, хладњака воде и уља, те да 
онемогући стварање ваздушних џепова. 

 
10.69 Број посуда за ваздух и резерва ваздуха за упућивање у систему ваздуха под 

притиском на производно-процесним постројењима  
1. Систем ваздуха под притиском обезбеђује истовремено покретање свих мотора. 
2. Резерва ваздуха под притиском за покретање мотора и за рад система за управљање 

моторима се налази у најмање две посуде или у две групе посуда. Запремина сваке 
од двеју посуда или сваке групе посуда за ваздух није мања од оне која се тражи у 
3. и 4. 

3. Резерва ваздуха под притиском у свим посудама, предвиђеним за упућивање 
моторима, обезбеђује најмање 12 упућивања за сваки мотор који је припремљен за 
рад. 
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4. Укупна резерва ваздуха под притиском за покретање мотора је довољна за извођење 
6 упућивања највећег по снази уграђеног мотора, а ако постоји више од два мотора - 
за најмање 3 упућивања сваког мотора који је припремљен за рад. 

5. Посуде за ваздух постављати тако да се у свим условима експлоатације може из 
њих потпуно испустити вода. 

6. Подешавање и провера функционалности сигурносних уређаја у систему ваздуха 
под притиском се врши сваке године у признатој испитној институцији. 

7. Хидрауличне пробе посуда под притиском се обављају сваке пете године у 
признатој испитној институцији. 

 
10.70 Компресори 
1. Постоје најмање два компресора од којих један може бити привешен; при томе ако 

дође до квара највећег компресора, капацитет осталих компресора је довољан за 
пуњење посуда у току 1 h, почев од притиска при којем је могуће последње 
упућивање до притиска неопходног за извођење броја упућивања одређених у 3 и 4. 

2. За покретање мотора могу се користити и сабијени гасови сагоревања, који се 
моторима одузимају посебним издувним уређајима, електрично упућивање и друга 
средства. Капацитет компресора или издувних уређаја је складу са захтевима из 1. 

 
10.71 Размештај цевовода 
1. Цевоводи за пуњење посуда за ваздух су потпуно одвојени од цевовода за 

покретање. 
2. Свака посуда за ваздух се пуни од сваког компресора . 
3. На цевоводе иза сваког компресора постављати неповратно запорне вентиле. На 

цевоводу који доводи ваздух до сваког мотора, испред вентила за покретање, 
постављати неповратни вентил. Ако је у конструкцији мотора предвиђен уређај за 
спречавање ширења експлозије, уградња тих вентила није обавезна . 

4. Цевоводе, по могућности, постављати праволинијски са малим нагибом ради 
сливања воде. Цевовод нема нагиб у смеру главног вентила за покретање мотора. 

5. Температура ваздуха или гасова под притиском на улазу у посуду не прелази 90°C. 
Када је потребно предвидети одговарајуће хладњаке. Цевоводе компримованих 
гасова од издувних уређаја не постављати испод пода машинског простора. 

6. На цевоводима између компресора и посуда за ваздух предвидети уређаје за 
уклањање воде и уља, уколико таквих уређаја нема на самим компресорима. 

 
10.72 Пумпе система напојне воде 
1. Сваки котао битне намене или групе котлова спојених у раду, имају најмање две 

напојне пумпе са независним механичким погоном. За напајање помоћних котлова 
који нису намењени за битне службе довољно је предвидети једну напојну пумпу и 
ињектор. Котлови на издувне гасове, чија је конструкција таква да могу бити и без 
воде при загревању издувним гасовима, могу имати једну напојну пумпу за један 
котао или за групу таквих котлова. За котлове са ручним регулисањем напајања, 
свака пумпа има капацитет најмање 1,5 прорачунског капацитета котла, а за котлове 
са аутоматским регулисањем, најмање 1,15 њиховог прорачунског капацитета. Ако 
има више од две напојне пумпе, њихов капацитет узимати тако да при испадању из 
погона било које пумпе укупан капацитет преосталих пумпи буде најмање као 
поменути капацитет једне пумпе. Капацитет сваке пумпе за напајање водоцевног 
котла је најмање једнак његовом прорачунском капацитету. 
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2. Напојне пумпе са парним погоном имају посебан цевовод свеже паре, којим се 
може доводити пара од свих котлова које оне опслужују. 

3. Помоћни котлови за битну службу са принудном циркулацијом имају најмање две 
циркулационе пумпе, од којих је једна резервна. Препоручује се аутоматско 
укључивање резервне пумпе. 

 
10.73 Размештај цевовода 
1. Код отворених система напајања, напојне пумпе и ињектори имају могућност усиса 

воде из топлог зденца, из усиса спољне воде и из резервних танкова напојне воде. 
2. Систем напајања сваког помоћног котла битне службе је такав да омогућује 

напајање котла или групе котлова сваком напојном пумпом помоћу два међусобно 
независна напојна цевовода - главног и помоћног. За помоћне котлове који нису 
намењени за битну службу, довољан је један цевовод напојне воде. 

3. Предвидети све конструктивне мере тако да се спречи улазак уља и нафте у систем 
напојне воде. 

 
10.74 Размештај цевовода паре за продувавање 
1. Код два или више котлова, међусобно спојених, на цевоводе паре сваког котла, пре 

спајања на главну магистралу, поставити неповратне вентиле. Ти вентили се не 
морају постављати ако су вентили на котлу неповратно-запорног типа. 

2. Вентили доњег и горњег продувавања двају или више котлова могу имати 
заједнички одводни цевовод, под условом да су на цевоводу сваког котла, испред 
споја са заједничким цевоводом, постављени неповратни вентили. У систему 
продувавања котла предвиђати уређај који искључује могуће поремећаје 
циркулације при продувавању котлова.  

3. Машине које су повезане са цевоводом паре су растерећене од напрезања, изазваног 
топлотним ширењем цевовода путем самокомпензације (савијањем цевовода) или 
путем постављања компензатора на одговарајућим местима. 

4. На цевоводима који доводе пару до машина и уређаја, чији је притисак мањи од 
котловског, постављени су редукциони вентили. 

5. На огранцима цевовода паре предвиђеним за чишћење и гашење пожара танкова 
горива и танкова течног терета, постављати неповратне вентиле, а на главној 
магистрали тих огранака - запорни вентил на лако приступачном месту изван танка. 

6. Цевоводи паре у машинским и котловским одељењима су вођени, по могућности, у 
горњим деловима тих просторија тако да буду доступни за надгледање и 
опслуживање. Полагање цевовода паре се не врши испод пода машинских и 
котловских одељења, осим цевовода паре за загревање и продувавање котлова. 
Цевовод паре не полагати у близини танкова горива. 

 
10.75 Продувавање цевовода паре 
1. На цевоводима свеже паре у циљу заштите машина од хидрауличког удара, 

постављати уређаје за одвод кондензата. 
2. Отворени крајеви цеви за продувавање цевовода паре се воде испод пода 

машинског простора.  
 
10.76 Хидрауличка испитивања арматуре 
1. Арматуру за прорачунске притиске веће од 0,1 MPa испитати на чврстоћу пробним 

притиском 1,5 пута већим од номиналног притиска. 
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2. Арматуру за прорачунске притиске од 0,1 MPa и мање, као и за рад у условима 
вакуума, треба испитати притиском не мањим од 0,2 MPa. 

3. Пробни притисак за арматуру која се поставља на кингстоне и бунаре за лед, је 
једнак притиску којим се испитују ови бунари. 

4. У циљу испитивања непропусности (заптивања) потребно је да се арматура после 
монтаже испита хидрауличким притиском који је једнак рачунском притиску. 

 
10.77 Хидрауличка испитивања цевовода 
1. Цеви цевовода класе I и II, као и цеви свих парних, напојне воде, ваздуха под 

притиском и горива, независно од њихове класе, чији је рачунски притисак већи од 
0,35 MPa, после израде и коначне обраде, али пре изолације и премазивања, 
подвргнуте су хидрауличким испитивањима следећим пробним притиском: 

    Ppr = 1,5 p 
  где је: 
   p- рачунски притисак , (MPa). 
 У сваком случају, напрезање које настаје при хидрауличким испитивањима не 

прелази 0,9 границе развлачења при температури испитивања. 
2. Ако се из техничких разлога не могу извршити сва хидрауличка испитивања 

цевовода пре уградње на објекат, спроводи се испитивање појединих делова према 
својствима монтажних спојева. 

3. С обзиром на намену цевовода, испитивања пробним притиском цеви малих 
пречника (мањих од 15 mm) цевовода било које класе не морају се вршити. 

4. После монтаже на објекту врши се испитивање заптивености свих цевовода у 
радним условима, осим: 

1) спиралне цеви грејача и цевовода течног или гасног горива, које се испитују 
притиском од 1,5 p, а најмање 0,4 MPa; 

2) цевовода утечњеног гаса, који се испитује на истицање гаса (ваздухом, халогеном и 
слично) притиском одређеним, зависно од примењене методе контроле. 

5. Ако се хидрауличка испитивања монтираног цевовода врше на објекту, могу се 
истовремено извршити и испитивања на заптивеност и чврстоћу. 

6. Одушнике, преливне цеви и сонде испитати заједно са танковима са којима су 
спојене. 

 
10.78 Системи са термалним течностима-примена 

Ови захтеви се примењују на системе у којима се као расхладни агенси користе 
термалне течности. 

 
10.79 Пумпе 
1. За систем струјања расхладног агенса предвидети најмање две пумпе од којих је 

једна резервна. 
2. За пуњење експанзионе посуде и пумпање термалне течности предвидети трансфер 

пумпу. 
3. Пумпе за расхладни агенс имају уређај за даљинско искључивање. 
 
10.80 Танкови 
1. У системима са термалним течностима предвидети експанзиони танк чији 

капацитет је 1,5 пута већи од повећања запремине расхладног агенса при његовом 
загревању до радне температуре. 
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2. Експанзиони танк има показивач нивоа премазахтевима ових правила. На 
показивачу нивоа је означена доња граница дозвољеног нивоа течности. 

3. Експанзиони танк има преливну цев која води у танк залиха или у сливни танк. За 
овај танк предвидети сигнализацију доњег и горњег нивоа течности. Када ниво 
течности падне испод дозвољеног потребно је да се млазница котла грејача 
аутоматски искључи или да се прекине довод горива у котао на издувне гасове. 

4. У системима који раде тамо где има инертног гаса, експанзиони танк има 
манометар и сигурносни вентил. 

5. За пригушивање и одвод пара и гасова, који се стварају, предвидети уређај, који је 
помоћу цевовода спојен са експанзионим танком. 

6. На објекту постоји залиха термалне течности, довољна за пуњење елемената 
система, највећег по запремини. 

7. Ако се танк залиха користи за сливање термалне течности, онда његов капацитет је 
такав да се из система у њега може слити сва термална течност у складу са 
захтевима из 6. Танк залиха сместити тако да се термална течност из система може 
у њега сливати. 

8. Одушне цеви танкова са термалним течностима су у складу са захтевима ових 
правила. 

 
10.81 Уређај за скупљање и сливање исцурелих термалних течности 
1. Уређај за сакупљање исцуреле термалне течности је у складу са захтевима ових 

правила 
2. Ако запорна арматура на котловима грејачима нема даљинско управљање 

предвидети уређај за брзо испуштање термалне течности из система. Испуштање 
вршити у сливни танк или складишни танк. 

3. Код котлова грејача на издувне гасове предвидети уређај који у случају цурења не 
дозвољава продор термалне течности у мотор. 

 
10.82 Котлови са термалном течношћу која служи за хлађење расхладног агенса 
1. Котлови са термалном течношћу су у складу са прописима за котлове на поморским 

бродовима. 
2. Котлови са термалним течностима који се загревају издувним гасовима имају уређај 

за хлађење расхладног агенса. 
 
10.83 Изолација цевовода и уређаја, полагање цевовода 
1. Изолација цевовода и уређаја система је у складу са захтевима ових правила  
2. Полагање цевовода са термалним течностима вршити у складу са захтевима ових 

правила. 
 
10.84 Грејање течних терета 
 За грејање течних терета са температуром паљења испод 60°C може се користити 

систем са термалном течношћу само уколико постоји независан међусистем, 
постављен у зони терета. Међутим, независан међусистем не мора се предвидети 
уколико су испуњени ови услови: 
- систем је тако изведен да је повећани притисак у спиралама макар за 0,03 MPa 

изнад статичког притиска терета приликом искључивања циркулационе пумпе; 
- у експанзионом танку система са термалном течношћу предвиђена су средства за 

откривање запаљивих пара терета; 
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- вентили појединих спирала за грејање имају уређај за блокирање, који омогућује 
да се спирале стално налазе под дејством статичког притиска. 

 
10.85 Испитивање цевовода у систему термалних течности 
 Цеви у цевоводу система са термалном течношћу испитивати као и цевоводе 

горива. 
 
10.86 Општи захтеви за санитарне системе и системе питке воде 
1. На плутајућим објектима се налази: 

1) један тоалет за сваку кабину плутајућег хотела или стамбене лађе капацитета 
више од 12 лица који се проветрава свежим ваздухом; 

2) један умиваоник са прикључком за топлу и хладну питку воду за сваку кабину у 
плутајућим хотелима или стамбеним лађама; 

3) један туш или једну каду са прикључком за топлу и хладну питку воду за сваку 
кабину у плутајућим хотелима или стамбеним лађама капацитета више од 12 
лица; 

4) један тоалет са умиваоником и прикључком за топлу и хладну питку воду на 
сваких 50 особа на угоститељском плутајућем објекту; 

5) један тоалет са умиваоником, тушем или кадом са прикључком за топлу и 
хладну питку воду на сваких 6 чланова посаде на осталим плутајућим објектима 
са стамбеним просторијама; 

6) један тоалет, умиваоник, туш или каду са прикључком за топлу и хладну питку 
воду за сваку групу до 2 кабине плутајућег хостела. 

2. Тоалети немају директан приступ у кухиње и трпезарије. 
3. Тоалети имају површину барем 1 m2, чија је ширина барем 0.75 m, а дужина барем 

1.1 m. 
4. Плутајући објекти са стамбеним просторијама имају уређаје за питку воду. Уређај 

може бити изведен са директним цевним прикључком на копнену водоводну мрежу 
или у виду танка питке воде са палубним прикључком за улив одобреног типа. 

5. Уређаји за питку воду имају унутрашње површине од материјала отпорног на 
корозију и који не представља физиолошку опасност. Уређаји имају цеви са 
гарантованим протоком воде и заштићене од прекомерног загревања. 

6. Танкови питке воде, уколико су уграђени на објекту, имају запремину од најмање 
150 l по члану посаде, прикладан отвор за закључавање и чишћење, показивач 
нивоа воде и вентилационе цеви са филтерима које излазе у атмосферу. 

7. Танкови питке воде немају заједничке зидове са другим танковима. Нема спојева 
система питке воде и других система. Цеви система питке воде не пролазе кроз 
танкове са другим течностима, нити цеви система за гасове и друге течности 
пролазе кроз танкове питке воде. 

8. Хидрофори за питку воду раде само помоћу неконтаминираног компримованог 
ваздуха. Ако се компримовани ваздух производи помоћу компресора, тада се 
непосредно испред постављају ваздушни филтери или сепаратори уља, осим ако 
вода и ваздух нису одвојени дијафрагмом. 

 
10.87 Општи захтеви за системе грејања 
1. Уређаји за грејање, као и кухињски и расхладни уређаји производе се и постављају 

на начин да не представљају опасност чак и ако се прегреју. Ови уређаји се 
постављају тако да не могу да се преврну или непланирано помере. 
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2. Уређаји наведени у тачки 1. се не постављају у просторима у којима се користе или 
чувају материје са тачком паљења испод 55° C. Димњаци ових уређаја не пролазе 
кроз ове просторе. У сваком тренутку је обезбеђено снабдевање ваздухом 
потребним за сагоревање. 

3. Уређаји за грејање су чврсто спојени са димњацима који су опремљени 
одговарајућим уређајима за заштиту. 

 
10.88 Употреба течних горива, уређаји ложени нафтом 
1. Уређаји за грејање, кухињски и расхладни уређаји на течно гориво раде само на 

горива тачке паљења изнад 55° C. Уређаји с гориоником и фитиљима на 
комерцијално парафинско уље могу се постављати само у стамбеним просторијама 
угоститељских плутајућих објеката, под условом да запремина резервоара за гориво 
не прелази 12 l. Ови уређаји имају метални резервоар за гориво са отвором за 
пуњење који се може затварати и који су конструисани да се резервоар не може 
неконтролисано отворити или испразнити. 

2. Горионици с фитиљима се пале без помоћи неког другог течног горива. 
Постављени су тако да је осигурано безбедно одвођење гасова. 

 
10.89 Пећи са гориоником за испарљиво уље и уређаји за грејање са гориоником који 

распрскује нафту 
1. Пећи са гориоником за испарљиво уље и уређаји са гориоником који распрскује 

нафту се постављају у машинском простору тако да уређај и машине могу радити 
правилно и безбедно, независно једни од других. Уређаји се постављају тако да 
пламен из горионика не може допрети до осталих делова уређаја у машинском 
простору. Пећи са гориоником на испарљиво уље се не постављају на 
угоститељским плутајућим објектима, плутајућим хотелима, салама и стамбеним 
лађама. 

2. Уређаји са гориоником који распрскује нафту испуњавају следеће захтеве: 
1) Обезбеђују довољно проветравање горионика пре него што се доведе гориво; 
2) Довод горива се регулише помоћу термостата; 
3) Гориво се запаљује помоћу електричног уређаја или упаљачког пламена; 
4) Уређај за контролу пламена прекида довод горива када се пламен угаси; 
5) Главни прекидач постављен је на лако доступном месту изван просторије у којој 

је уређај. 
3. Пећи са гориоником на испарљиво уље опремају се одговарајућим регулатором који 

осигурава сталан проток горива до горионика и спречава да било какво цурење 
горива угаси пламен. Регулатори су прикладни ако раде правилно и када су 
изложени вибрацијама, или су нагнути до угла од 12° и ако, поред пловка за 
нивелисање, имају други пловак за затварање дотока горива и преливну цев. 
Резервоар за гориво пећи је одвојено постављен и заштићен од прекомерног 
загревања. 

 
10.90 Уређаји за грејање са принудном циркулацијом ваздуха 
1. Уређаји за грејање с принудном циркулацијом ваздуха испуњавају следеће захтеве: 

1) Ако се гориво распрскује под притиском, ваздух за сагоревање се доводи 
помоћу вентилатора. 

2) Комора за сагоревање се добро проветрава пре него што се горионик упали. 
Проветравање је потпуно у случају рада вентилатора и након гашења пламена. 
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3) Довод горива се аутоматски прекида ако се ватра угаси, довод ваздуха, 
температура загрејаног ваздуха је изнад дозвољене или откаже довод енергије 
до сигурносних уређаја. 

2. Постоји могућност искључивања вентилатора за довод ваздух за сагоревање и 
ваздуха за загревање изван простора у коме је смештен уређај за грејање. 

3. Ако се ваздух за грејање доводи споља, усисни отвори се смештају што је више 
могуће изнад палубе. Отвори су заштићени од продора прскајуће воде и кише. 

4. Цеви за проток ваздуха се израђују од метала. 
5. Не постоји могућност потпуног затварања отвора за излаз ваздуха за загревање. 
6. Не постоји могућност да исцурело гориво доспе у цеви за проток ваздуха за 

загревање. 
7. Не постоји могућност да уређаји за грејање са принудном циркулацијом црпе свој 

ваздух за загревање из машинског простора. 
 
10.91 Уређаји за грејање на чврсто гориво 
1. Уређаји за грејање на чврсто гориво се постављају на метални лим са подигнутим 

рубовима, тако да гориво које сагорева или ужарени пепео не падају изван тог лима. 
Овај захтев се не примењује на уређаје постављене у одељцима изграђеним од 
негоривих материјала и предвиђеним за смештај котлова. 

2. Котлови на чврсто гориво имају термостатске контроле за регулисање протока 
ваздуха за сагоревање.  

3. Средства за брзо гашење шљаке се налазе непосредно уз уређај. 
4. Уређаји за грејање на чврсто гориво се не постављају по кабинама плутајућих 

хотела и стамбених лађа, као ни у плутаћим салама. Уређаји за грејање на чврсто 
гориво се могу поставити у зборним просторима угоститељских плутајућих 
објеката под условом да су смештени и обложени у негориво кућиште и да су 
димњаци спроведени вертикално навише и обложени заштитном изолацијом. 

10.92 Уређаји на утечњени гас 
1. Уређаји на утечњени гас се састоје из јединице за снабдевање која обухвата једну 

или више боца са гасом, један или више регулатора притиска, разводни систем и 
одређени број уређаја за потрошњу гаса. Уређаји раде само на комерцијални 
пропан. 

2. Инсталација за утечњени гас се употребљава само за домаћинске потребе у 
стамбеним просторијама угоститељских плутајућих објеката. Инсталација се не 
поставља у машинском простору. Користе се боце масе од 5 до 35 kg са званичним 
жигом – потврдом о одобрењу након прописаних испитивања. 

3. Јединица за снабдевање се смешта у засебан орман изван стамбеног простора, али 
не уз пуну ограду на прамцу или крми. Орман може бити упуштен у зид надграђа 
под условом да је гасонепропусан и да се може отворити само са спољне стране 
надграђа. 

4. До 4 боце може бити повезано само ако се користи реверзибилна спојница. Број 
боца не прелази 6 по инсталацији (укључујући и резервне). Изузетно, на 
угоститељским плутајућим објектима број боца по инсталацији не прелази 9. 

5. Регулатори притиска, или у случају двостепене регулације, први регулатор 
притиска монтира се на зиду у истом орману као и боце. 

6. Јединице за снабдевање се постављају тако да сваки исцурели гас може да изађе из 
ормана без икаквог ризика од продора у труп објекта, или контакта са извором 
паљења. Ормани се граде од материјала који задржава пламен. Проветравање 
ормана се врши помоћу отвора на врху и дну. Боце се постављају усправно у 
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орману и заштићене су од превртања. Ормани се праве и постављају тако да 
температура боце не прелази 50°C. Ормани се обележавају посебним ознакама 
безбедности према прописима за бродове унутрашње пловидбе. 

7. Резервне и празне боце се налазе у орману изван стамбених просторија. 
8. Потрошачи гаса су спојени са боцама преко разводног система са једним или више 

регулатора притиска, који притисак гаса доводе до радног притиска. Смањење 
притиска се може вршити једностепено или двостепено. Регулатори су трајно 
подешени на притисак. 

9. Крајњи регулатори притиска имају уређај или непосредно иза њих уграђен уређај за 
аутоматску заштиту цеви од прекорачења притиска, у случају лошег рада 
регулатора притиска. Испуштени гас се спроводи у атмосферу без ризика од 
продора у труп објекта или контакта са извором паљења. Заштитни уређаји и 
одушници се штите од продора воде. 

10. Ако се употребљава двостепени систем регулације, средњи притисак није већи од 
2,5 bar изнад атмосферског притиска. 

11. Притисак на испусту из крајњег регулатора није већи од 0.05 bar изнад 
атмосферског притиска, са толеранцијом од 10%. 

12. Цевовод се састоји од трајно постављених челичних или бакарних цеви. За спајање 
с боцама користе се савитљиве цеви високог притиска или спиралне цеви погодне 
за пропан. Потрошачи се прикључују помоћу одговарајућих савитљивих цеви 
дужине највише 1m. Цеви могу да издрже корозију и притисак у нормалним 
условима и имају што је могуће мање гасонепропусних спојева. Цеви су лако 
доступне и правилно причвршћене. 

13. Омогућено је искључивање целокупног разводног система помоћу главног вентила, 
до којег је обезбеђен лак и брз приступ. 

14. Сваки потрошач се снабдева са посебног огранка разводног система, а сваки 
огранак се контролише помоћу посебног уређаја за затварање. 

15. Вентили се монтирају на местима где су заштићени од временских утицаја и удара. 
16. Иза сваког регулатора притиска се поставља инспекциони прикључак. Употребом 

уређаја за затварање обезбеђује се да приликом испитивања притиском регулатор 
притиска не буде изложен пробном притиску. 

17. Уређаји се постављају тако да не могу да се преврну или да буду случајно 
померени. 

18. Уређаји за грејање и уређаји за загревање воде као и расхладни уређаји повезују се 
с одушником за одвођење сагорелих гасова у слободну атмосферу. 

19. Потрошачи гаса се могу поставити у кабинама за чланове посаде само ако је 
сагоревање одвојено од амбијентног ваздуха у тим одељцима.  

20. Потрошачи гаса у којима сагоревање зависи од амбијентног ваздуха се могу 
поставити само на отвореним терасама и платформама плутајућих објеката, или у 
случају затворених тераса и платформи површине преко 40 m2. Tи простори су 
опремљени вентилационим отворима за довод свежег ваздуха и одвод сагорелих 
гасова слободног пресека од најмање 150 cm2 по отвору. Вентилациони отвори 
немају уређај за затварање и не воде у труп објекта. На њихов рад не утиче 
вештачка вентилација. 

10.93 Испитивање инсталације на утечњени гас 
1. Инсталације које троше гас се прегледају: 
 1) пре стављања у експлоатацију; 
 2) после веће поправке или преправке; 
 3) сваке године; 
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2. Инсталација се подвргава хидрауличком испитивању од стране признате испитне 
институције према прописима за испитивање притиском и непропусности за 
инсталације за утечњени гас за домаћинске потребе. Надлежном органу се доставља 
извештај о хидрауличком испитивању инсталације. Рок наредног хидрауличког 
испитивања инсталације је највише 3 године од дана издавања. 

 
 
XI. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ СИСТЕМЕ 
 
11.1 Примена 
1. Овај део правила односи се на електричне системе плутајућих објеката. 

Карактеристике електричних уређаја и опреме које нису обухваћене захтевима 
овога дела правила одговарају релевантним SRPS или EN стандардима. 

2. Остали уређаји који нису наведени у 11.3, су пројектовани и изведени у складу са 
националним стандардима, тако да не постоји опасност од пожара или удара и 
озледа од електричне струје услед грешака на њима. Препоручује се да и ти уређаји 
буду изведени у складу са захтевима овог дела правила. Уз сагласност надлежног 
органа, могу се дозволити извесна одступања од захтева ових правила за објекте 
чији се електрични уређаји напајају само са спољашњег извора електричне 
енергије, као и за објекте код којих уграђена снага генератора не прелази 6,3 KW 
(KVA), а напон мреже не прелази безопасни напон.  

11.2 Дефиниције и тумачења 
 У овим правилима поједини употребљени изрази имају следеће значење: 
1. Извор електричне енергије за случај нужде (хаваријски) је извор електричне 

енергије, одређен за напајање битних уређаја кад нестане напон на главној 
разводној табли.  

2. Краткотрајни извор електричне енергије за случај нужде је извор електричне 
енергије одређен за напајање битних уређаја од тренутка нестанка напона основног 
извора до почетка рада извора за случај нужде. 

3. Осветљење за случај нужде је осветљење просторија и простора, посебно 
наведених у овом делу правила, светиљкама које се напајају из краткотрајног 
извора електричне енергије за случај нужде.  

4. Безопасан напон је напон који не представља опасност за посаду. Сматра се да је 
овај услов испуњен ако су намотаји трансформатора, претварача и других направа 
за снижавање напона електрично одвојени, а величина смањеног напона тих 
направа или извора електричне енергије не прелази:  
1). 50 V између полова за једносмерну струју; 
2). 50 V између фаза или 30 V између фаза и трупа објекта за наизменичну струју. 

5. Битан уређај је уређај чији нормалан рад обезбеђује безбедност људи на објекту, 
заштиту околине и заштиту имовине.  

6. Специјална електричарска просторија је просторија или место одређено 
искључиво за електричне уређаје, приступачне само за лица која их опслужују. 

7. Уземљење је електрични спој места за уземљење електричног уређаја са масом 
објекта. 

8. Масу објекта чине сви метални делови објекта који имају поуздан електрични спој 
са спољашњом металном оплатом. Сматра се да су метални  делови објекта 
поуздано електрично спојени само ако су заварени. На објектима са електрично 
непроводљивом оплатом уземљење чини посебна бакарна плоча површине бар 0,5 
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m2 и дебљине најмање 2 mm, која је причвршћена на спољашњу оплату испод водне 
линије најмањег газа  објекта, на коју се уземљују електрични уређаји. 

11.3 Обим надзора и техничка документација 
1. Општи захтеви који се односе на надзор градње објекта, као и на захтеве за 

техничку документацију која се подноси надлежном органу на одобрење  наведени 
су у делу 1 правила. 

2. Обим надзора за електричне уређаје 
1) Надзору при уградњи подлежу ови битни уређаји електрична опрема и системи: 

(1) извори електричне енергије: основни и за нужду; 
(2) трансформатори и претварачи електричне енергије; 
(3) разводни ормани, пултови управљања и контроле; 
(4) електромоторни погони: 

- сидрених уређаја; 
- уређаја за вез и притезање; 
-  компресора ваздуха за упућивање; 
-  компресора ваздуха система за гашење пожара; 
-  противпожарних пумпи; 
-  каљужних пумпи и пумпи за спасавање; 
-  вентилатора машинског простора и простора за акумулаторе; 
-  вентилатора складишта опасних материја; 
-  вентилатора кухиње; 
-  водонепропусних и противпожарних врата; 
-  уређаја за спуштање чамаца. 

5) електрични уређаји аутоматизације и даљинског управљања моторима са 
унутрашњим сагоревањем; 

6) основно осветљење и осветљење за нужду у: 
 (1) просторијама и просторима на којима се налазе битни уређаји; 
 (2)  заједничким просторијама за боравак људи 
 (3) места прикупљања и путеви за излаз у случају нужде. 

7) сигнална светла; 
8) службене телефонске везе; 
9) сигнализација опште узбуне; 
10) систем сигнализације откривања пожара и упозорења о пуштању у рад средства 

за запреминско гашење пожара; 
11) сигнализација водонепропусних и противпожарних врата; 
12) електрични уређаји у просторима и на местима угроженим од експлозије; 
13) кабловске мреже; 
14) направе за уземљење трупа објекта; 
15) громобрански уређаји; 
16) електрични грејачи горива и мазива; 
17) уграђене направе за грејање и кување; 
18) остале уређаје и опрему - на посебан захтев надлежног органа. 

11.4 Општи захтеви 
1. Смештај електричних уређаја 

1) Електрични уређаји су уграђени на такав начин да је омогућен лаган приступ 
направама за управљање и свим деловима које треба одржавати, прегледати или 
вршити замену у току експлоатације. 

2) Електрични уређаји се не уграђују у близини извора топлоте који би могли 
повисити температуру делова електричних уређаја изнад дозвољене. 
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3) Електричне уређаје хлађене ваздухом поставити тако да не усисавају ваздух за 
хлађење из каљуже или других места у којима ваздух може да буде загађен 
примесама које штетно делују на изолацију уређаја. 

4) Електични уређаји уграђени на местима где се појављују вибрације које се не 
могу одстранити, имају конструкцију која осигурава њихов нормалан рад у тим 
условима, или су причвршћени преко пригушивача вибрација. 

5) Електрични уређаји су причвршћени на такав начин да елементи причвршћења 
не умањују чврстоћу палубе или преграда и не нарушавају њихову 
непропусност. 

6) Голи делови електричних уређаја који су под напоном (сабирнице, прекидачи и 
сл.) не налазе се ближе од 300 mm хоризонтално и 1200 mm вертикално од 
незаштићених материјала који лако горе. 

7) Електричне уређаје напона већег од 500 V уграђивати у специјалним 
електричарским просторијама.  

2. Степени механичке заштите 
1) Степени механичке заштите електричних уређаја од додира, продирања страних 

тела и воде, одговарају местима уградње и нису мањи од наведених у табели 
11.4-1. 

 Табела 11.4-1 

Ред. 
бр. 

Место уградње електро уређаја Карактеристике простора Степен заштите 

1 
 

Стамбене, друштвене и службене 
просторија, ходници и степеништа 

Сува 
 

IP 22 
 

2 
Специјалне електричарске просторије 

Сува, могуће овлажење и 
капљице 

IP 00-1* 
 

IP 22 

 
3 

Просторије близу излаза на отворену 
палубу зависно од интезитета деловања 
воде 

Сува, могуће овлажење и 
капљице 

IP 22 
 

IP 23-2* 

4 Просторије: машинске, котларнице, 
електро уређаја, са агрегатима за 
палубне машине, пумпне станице и 
друго. 

 
Повећана влажност 

IP 23-3* 
 

4* 

5 Кухиње, оставе, 
умиваоници и друго. 

Повећана влажност IP 44 

6 Купатила, перионице и друго. Нарочито влажне IP 55 

7 Отворене палубе, складишта, расхладна 
складишта, оставе и друго. 

Нарочито влажне 
 

IP 55 

8 Простори где електро уређаји треба да 
раде под водом 

Потопљене IP 68 

 Напомена: 
1*  зависно од врсте и смештаја електричних уређаја, изводи се одговарајућа 

заштита отворених делова који проводе струју; 
2*  за уређаје који су удаљени више од 1 m од врата и прозора који воде на 

отворену палубу, дозвољава се IP 21; 
3*  кућишта електричних уређаја или њихов део који се налази испод патоса 

машинског простора и котларнице нису са степеном заштите мањим од IP 55. 
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3. Електрични уређаји у просторијама и просторима угроженим од експлозије 
1). Захтеви ове тачке односе се на све објекте у чијим просторијама и просторима 

могу да се образују експлозивне смеше гасова, пара и/или честица са ваздухом у 
опасним концентрацијама. Генерално, уграђивање електричних уређаја у 
просторије и просторе као што су складишта боја и лакова, акумулатора и 
простора у којима се налазе цевоводи и резервоари са запаљивим течностима са 
тачком паљења испод 55°C није допуштено. 

2) Надзор над израдом и испитивањем електричних уређаја у експлозивно 
заштићеној изради  врши специјализована институција призната од надлежног 
органа. Без обзира да ли се тражи надзор или не овакви електрични уређаји 
имају атесте и уверења од признате институције. 

3) У просторијама и просторима који су угрожени од експлозије уграђивати само 
електричне уређаје у експлозивно заштићеној изради са степеном заштите која 
одговара врсти и концентрацији смеше. 

4) У просторијама и просторима у којима честице или влакна могу да образују 
експлозивну смешу уграђују се електрични уређаје са степеном заштите не 
нижом од IP 65. Ако појава експлозивне смеше може настати током времена као 
резултат оштећења или незаптивености радних технолошких уређаја или као 
резултат престанка рада вентилације тада се дозвољава уградња електричних 
уређаја са најмањим степеном заштите IP 55. Електрични уређаји уграђени у 
тим просторијама имају таква кућишта да температура, на њиховој горњој 
хоризонталној површини и површини нагнутој до 60° према хоризонтали, у 
трајном раду буде нижа од температуре тињања прашине (темперетура тињања 
прашине одређена за дебљину слоја од 5mm), за најмање 75°C. 

5) Светиљке у експлозивно заштићеној изради су постављене тако да у њиховој 
околини, са изузетком места причвршћења, буде бар 100 mm слободног 
простора. 

6) Сви електрични уређаји уграђени у просторијама и просторима угроженим од 
експлозије, осим пожарних јављача, имају прекидач који искључује њихова 
напајања под напоном и који се налази ван тих простора. 

7) Непосредно причвршћивање електричних уређаја на зидове танкова запаљивих 
течности се не дозвољава. Размак између електричних уређаја и страна танкова 
је најмање 75 mm. 

8) У затвореним и полузатвореним просторијама у којима не могу да се образују 
експлозивне смеше а које имају отворе који воде у просторе са експлозивном 
смешом, поставити електричне уређаје у експлозивно заштићеној изради. 
Дозвољава се уградња електричних уређаја који нису у експлозивно заштићеној 
изради ако су испуњени следећи услови: 
(1) да просторије имају принудно проветравање а при прекиду проветравања се 

појави сигнал (светлосни и извучни) и аутоматски искључи напајање уређаја. 
У оправданим случајевима дозвољава се искључење са временским 
закашњењем; 

(2) да се онемогући укључивање електричних уређаја све док се у просторији 
ваздух не промени бар 10 пута. 

4. Специјалне електричарске просторије 
1) Врата специјалних електричарских просторија се затварају кључем. Та врата се 

отварају на спољашњу страну просторије. Из унутрашњости просторије врата  
се отварају без употребе кључа. На вратима поставити упозорења о високом 
напону и обавезном коришћењу заштитне опреме. 
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2) Посебне електричарске просторије нису поред танкова запаљивих течности. 
3) Не дозвољава се уградња излаза, отвора светларника и других отвора из 

специјалних електричарских просторија у просторије и просторе угрожене од 
експлозије. 

4) У специјалним електричарским просторијама, места опслуживања електричних 
уређаја отворене израде, су ограђена рукохватима направљеним од изолационог 
материјала. 

5. Уземљења 
1) Сви метални делове електричних уређаја, који нису под напоном, а који могу у 

експлоатационим условима да дођу под напон, су уземљени.  
2) Уземљења нису потребна за: 

(1) уређаје који имају двоструку или појачану изолацију; 
(2) уређаје који се напајају са безопасним напоном; 
(3) металне делове електричних уређаја који су учвршћени у изолациони 

материјал, или који пролазе кроз њега и изоловани су од уземљених делова 
који се налазе под напоном на такав начин да у нормалним радним условима 
не могу да дођу под напон, нити да се додирују са уземљеним деловима; 

(4) кућишта посебно изолованих лежишта; 
(5) грла сијалица и елементи за причвршћивање флуо-сијалица, сенила и 

абажури или грла сијалица од изолационог материјала или ако су уливена у 
такве материјале; 

(6) елементе за причвршћивање каблова; 
(7) посебне мале потрошаче који се напајају преко трансформатора за 

раздвајање. 
3) Стабилне електричне уређаје уземљити помоћу посебних спољашњих 

проводника за уземљење или жила за уземљење у напојним кабловима. 
Уземљења нису потребна, ако се уградњом електричног уређаја обезбеђује 
сигуран електрични спој се металним трупом објекта у свим условима 
експлоатације. Сигуран електрични спој за ову сврху сматра се заварен спој или 
спој преко елемената за фиксирање који су отпорни на корозију и трајно 
осигуравају поуздан електични контакт. За уређаје који раде у агресивним 
срединама или су изложени механичким оштећењима, препоручује се уземљење 
помоћу посебне жиле у напојним кабловима које се унутар електричних уређаја 
спајају са кућиштем. Проводници за спољашња уземљења су од бакра или 
других метала отпорних на корозију, уз услов да проводљивост буде једнака као 
и код бакарног проводника. Пресеци бакарних проводника за уземљења нису 
мањи од оних датих у табели 11.4-2. 

 Табела 11.4-2 

Пресек спољашњег проводника за уземљење стабилних 
електро уређаја (mm2) 

Пресек жиле напојног 
кабла електро уређаја 

(mm2) Једножилни                   Вишежилни 

до 2,5 2,5 1,5 

2,5-120 Половину пресека жиле напојног кабла,  
али не мање од 4 

Преко 120 70 
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Ако су уземљења изведена помоћу посебних жила у напојним кабловима, њихов 
пресек је једнак пресецима осталих жила за каблове пресека жила до 16 mm2. За 
каблове пресека жила већег од 16 mm2 половину пресека жила напојних 
каблова, но не мањег од 16 mm2. 

4) роводници или жиле за уземљење електричних уређаја немају наставке. 
5) Заштитне оплете и металне плаштеве каблова уземљити. Уземљења извести на 

један од следећих начина: 
(1) бакарним проводницима пресека не мањих од 1,5 mm2 - за каблове пресека 

жила до 25 mm2 и не мањих од 4 mm2 - за каблове са пресеком жила већим од 
25 mm2; 

(2) помоћу прстенова који се налазе у кабловским заптивачима, уз услов да су 
од материјала који не кородира, да добро проводе струју и да су 
еластични.Уземљења се врше на оба краја кабла. Уземљења плаштева 
каблова крајњих струјних кругова осветљења могу да се врше само са стране 
напајања.Каблови у струјним круговима комуникационих и мерних уређаја 
као и једножилни каблови за наизменичну струју су уземљени само на 
једном крају. 

6) Секундарне намотаје свих струјних и напонских мерних трансформатора  
уземљити. 

7) Спољашњи проводници за уземљење су приступачни ради надзора, и треба да 
буду заштићени од механичких оштећења и корозије. 

8) Пречници завртњева за спајање проводника за уземљење са трупом  објекта  су 
не мањи од 6 mm. За каблове и проводнике пресека 2,5 mm2 и 4 mm2 допушта се 
да завртњи буду пречника 4 и 5 mm. Завртњи за уземљење су израђени од 
материјала отпорних на корозију. Места причвршћења проводника за 
уземљење, на електричним уређајима и на труп објекта, су заштићена од 
корозије. 

9) Надграђа од алуминијских легура причвршћена на челични труп пловила, али 
изолована од њега,  уземљити са најмање два проводника за уземљење пресека 
најмање 16 mm2 који не изазивају електролитску корозију на местима спајања 
надграђа и трупа. Те спојеве за уземљење извести на међусобно удаљеним 
местима уз руб надграђа, тако да буду приступачна ради надзора и заштићена 
од оштећења. 

10) Уземљење помичних или преносивих електричних уређаја се врши преко 
посебних жила у савитљивим напојним кабловима и контактима за уземљење у 
прикључним уређајима.  

11) Не дозвољава се спајање уземљења електричних уређаја на цевоводе, цистерне 
и посуде са нафтним дериватима или компримираним гасовима. 

12) По завршетку надзора над градњом и на основном прегледу надлежном органу 
се доставља извештај о мерењу отпора уземљења свих уземљених система 
развода електричне енергије. Овај извештај је израђен и оверен од стране 
признате институције или регистроване специјализоване радионице. 

 
11.5 Извори електричне енергије 
1. Снага извора електричне енергије 

1) На  објектима код којих битни уређаји и системи имају електрични погон, као 
основни извор електричне енергије може бити предвиђен обалски прикључак, 
генератори или комбинација ових извора. 
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2) Снага основних извора електричне енергије се одређује с обзиром на следеће 
режиме рада објекта: 
(1) режим максималног оптерећења опреме неопходне за испуњавање основне 

намене објекта; 
(2) зимски и летњи режим опреме за одржавање прописаних услова за рад и 

боравак људи на објекту; 
(3) режим хаварије или пожара при максималном оптерећењу сигурносне 

опреме  објекта која се напаја са основних извора електричне енергије; 
(4) специфични режими који могу настати у експлоатационим условима објекта 

у погледу рада опреме за заштиту околине. 
3) Снага основних извора електричне енергије је толика, да у случају испада из 

рада било којег од извора, омогући напајање битних потрошача при условима 
наведеним у овом делу. 

4) При нормалном раду снага извора електричне енергије је довољна за упуштање 
највећег електромотора, при чему не сме да дође до неконтролисаног 
искључења осталих уређаја, или било каквих сметњи у њиховом раду. 

2. Акумулатори као извори електричне енергије 
1) Акумулатори се могу сматрати као основни извори електричне енергије само 

ако могу да се пуне из извора који су стално уграђени на објекту. 
2) Ако акумулатори раде у паралелном споју са генератором пуњења, њихов 

капацитет је толики, да по престанку рада генератора, они могу да напајају 
битне уређаје током 3 h. 

3. Погони генератора 
1) За погон генератора могу се користити мотори на дизел гориво. Употреба 

мотора који користе друге врсте горива може бити предмет посебног 
разматрања и одобрења надлежног органа. 

2) За погон генератора се могу користити мотори који истовремено служе и за 
погон радних уређаја. У том случају постоји могућност аутоматског 
прикључења битних уређаја на друге независне изворе електричне енергије како 
би се избегло да дође до неконтролисаног искључења или било каквих сметњи у 
њиховом раду у случају превеликих варијација напона и фреквенције. 

 
11.6  Напајање потрошача електричном енергијом 
1. Системи развода 

1) Бродску електричну мрежу могу да напајају следећи системи развода 
електричне енергије: 
(1) за трофазну наизменичну струју: 

-  тропроводни изоловани систем; 
-  четворопроводни систем са уземљеним неутралним проводником; 

(2) за једнофазну наизменичну струју: 
-  двопроводни изоловани систем; 
-  двопроводни систем са једном фазом уземљеном код извора; 

(3) за једносмерну струју: 
-  двопроводни изоловани систем; 
-  двопроводни систем са једним полом уземљеним код извора; 
- једнопроводни систем са коришћењем трупа објекта за повратни 

проводник - само за напоне до 30 V у локалним инсталацијама  система за 
стартовање мотора са унутрашњим сагоревањем. 
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 Примену других система развода електричне енергије посебно разматра 
 надлежни орган. 

2) Код уземљених система развода једносмерне струје уземљује се сабирница 
негативног пола на главној разводној табли. Код уземљених система развода 
трофазне струје уземљује се неутрална тачка генератора, сабирница неутралног 
проводника на главној разводној табли и неутрална тачка секундара 
трансформатора. 

3) Код трофазног наизменичног система, потрошачи су тако распоређени да се у 
нормалним условима рада, оптерећења по фазама не разликују више од 15%. 

4) Систем развода електричне енергије са уземљеним неутралним проводником 
испуњава следеће услове: 
(1) у случају да је предвиђен трајан паралелан рад генератора, струја 

изједначења услед присуства хармоника не прелази 20% номиналне струје 
генератора; 

(2) неутрална тачка на примару трансформатора који се напајају од генератора 
са уземљеном неутралном тачком није уземљена; 

(3) у крајњим струјним круговима осветљења, грејања и утичница, неутрални 
проводници су спојени у склопном уређају на једној изолованој сабирници 
директно спојеној на труп објекта. (осигураче и прекидаче поставити на 
неуземљеном проводнику) 

5) За уређаје унутрашње везе и сигнализације, примењивати изоловане системе. 
2. Дозвољени напони 

1) Номинални напони на стезаљкама извора електричне енергије који напајају 
електричну мрежу пловила су највише: 
(1) 400 V код трофазне струје, 50 Hz; 
(2) 230 V код једнофазне струје 50 Hz; 
(3) 230 V код једносмерне струје. 

 Примену виших напона и других учестаности посебно разматра надлежни 
орган. 

2) Номинални напони на стезаљкама потрошача нису већи од напона наведених у 
табели 11.6-1. 

 
 Табела 11.6-1 

Максимални номинални 
напон (V) 

Ред. 
бр 

Потрошачи 

једносмерни наизменични 

1 Потрошачи снаге, кругови управљања,  
стално уграђени апарати дати под 2 

230 400-1* 

2 Апарати за грејање у кабинама и просторијама 
за госте, прибори за грејање и кување, 

230 230 

3 Осветљење, сигнализација,  
системи унутрашњих веза 

230 230 

4 Утичнице у сувим службеним  
и стамбеним просторијама 

230 230-2* 

5 Утичнице за преносне алате  
и командне уређаје (ручне) 

24 42 
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6 

Утичнице за ручне преносне лампе у 
просторијама: 

1. Нарочито влажне 
2. Са повећаном влажношћу 

12 
24 

24 
42 

 
Напомена: 

1*  за потрошаче снаге може се користити наизменична струја и од 440 V, 60 Hz. 
2* могу се користити утичнице 400 V за напајање преносних потрошача, 

учвршћених за време рада. 
3. Напајање битних електричних уређаја 

1) Од сабирница главне разводне табле треба директно напајати следеће битне 
електричне уређаје: 
(1) електро моторни погон компресора и пумпи спринклер система; 
(2) електро моторни погон ватрогасне пумпе; 
(3) уређаје за аутоматску сигнализацију пожара; 
(4) уређаје и опрему за заштиту околине; 
(5) електро моторни погон каљужне пумпе; 
(6) електро моторне погоне који омогућавају рад погонских мотора генератора; 
(7) уређаје за пуњење стартних акумулатора и акумулатора за напајање битних 

електричних уређаја; 
(8) разводну таблу основног осветљења; 
(9) разводну таблу сигналних светала; 
(10) разводне табле климатизације, вентилације и апарата за кување;  
(11) разводну таблу снаге са које се напајају други битни електрични уређаји 

груписани према намени или функцији; 
(12) централни пулт управљања; 
(13) електро моторни погон уређаја за сидрење и вез; 
(14) електрични погон уређаја за терет, 

2) Ако постоје више електричних уређаја исте намене, тада, најмање један од њих 
се напаја директно са главне разводне табле а остали такви уређаји могу да се 
напајају са разводних табли или са специјалних разводних уређаја који су 
предвиђени за напајање битних уређаја. Ако су сабирнице главне разводне табле 
раздвојиве на секције тада напојни каблови наведених електричних уређаја или 
разводних табли су прикључени на различите секције сабирница и полагани по 
посебним кабловским трасама међусобно што је могуће више удаљеним. 

3) У нормалним условима рада разводну таблу за случај нужде напајати из главне 
разводне табле. 

4) Осигураче, прекидаче и електро опрему у крајњим струјним круговима не 
предвиђати за струје веће од 16 А. Ови, крајњи струјни кругови, истовремено не 
служе за осветљење и грејање. 

4. Напајање система аутоматизације 
1) Пултеви и разводне табле предвиђене за напајање система аутоматизације 

погонских мотора генератора имају могућност напајања са два напојна кабла од 
којих бар један иде директно са главне разводне табле. 

2) Ако неки од битних уређаја има могућност напајања из више извора електричне 
енергије и систем аутоматизације тог уређаја има исте те могућности. 

3) Напајање система аутоматизације за пуштање и рад дизел агрегата за случај 
нужде извести из акумулатора за покретање постављеног на самом агрегату или 
у истој просторији у којој је смештен агрегат. 
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5. Напајање сигналних светала 
1) Разводну таблу сигналних светала напајати каблом предвиђеним само за ову 

сврху, директно или преко трансформатора. Кабл се напаја из главне разводне 
табле или из разводне табле за случај нужде (ако таква постоји). Надлежни орган 
може одобрити да се овај кабл напаја из најближе разводне табле осветљења, ако 
се она напаја из разводне табле за случај нужде. 

2) Разводна табла сигналних светала може да се напаја и са централног пулта 
управљања ако се он напаја са два напојна кабла из главне разводне табле. 

3) Са разводне табле сигналних светала се напаја само следећа опрема: 
(1) габаритна  светла; 
(2) рефлектори који наглашавају силуету и осветљавају ознаке и обележја 

објекта; 
(3) утичнице за преносне светиљке које се користе као габаритна светла код 

објеката променљиве геометрије; 
(4) утичнице за сигналне светиљке које се користе приликом транспорта објекта 

ако за њих постоје фиксно уграђена постоља . 
4) Ако се разводна табла сигналних светала напаја из акумулатора који раде у 

паралелном споју са генератором пуњења није потребно друго напајање. 
6. Напајање мреже основног осветљења 
1) Разводне табле осветљења се напајају са посебним напојним кабловима. Са ових 

разводних табли могу да се напајају и електромотори небитних уређаја снаге до 
0,25 KW и посебне електричне грејалице струје до 10 А. 

2) Заштитни уређаји за крајње струјне кругове осветљења имају номиналну струју 
не већу од 16 А. Укупна струја оптерећења прикључених потрошача не прелази 
80% номиналне струје уређаја за заштиту. 

3) На један крајњи струјни круг осветљења није прикључено више сијаличних 
места од: 
(1) 10, за напон до 50 V; 
(2) 18, за напон 230 V. 

 Једно сијалично место се сматра светиљка са 1 до 3 сијалице, а сваке 3 додатне 
сијалице сматрају се новим сијаличним местом. Утичница се сматра као једно 
сијалично место. Може се поставити и већи број сијаличних места, ако заштита 
струјног круга не прелази 10 А. 
4) Осветљење машинских простора напајати са бар два независна струјна круга, а 

светиљке тако распоредити да се, у случају искључења једног од кругова, 
обезбеди што боља и што равномернија осветљеност. 

5) Светиљке за осветљење радних места као и утичнице у стамбеним просторијама 
напајати са разводне табле осветљења посебним струјним круговима од струјних 
кругова за напајање општег осветљења. 

6) Ако је објекат раздељен на главне противпожарне зоне, осветљење сваке зоне 
напајати са два напојна кабла, који су независни од напојних каблова осветљења 
других противпожарних зона. Напојне каблове осветљења уградити, по 
могућности, тако да пожар у једној зони не може оштетити каблове који напајају 
осветљење других зона. 

7. Напајање из спољашњег извора електричне енергије 
1) Ако се предвиђа напајање електричне мреже из спољашњег извора, онда објекат 

може да има уграђен прикључни орман за то напајање. 
2) У прикључном орману предвидети: 

(1) прикључну направу или стезаљке за прикључење савитљивог кабла са копна; 
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(2) комутационе и заштитне уређаје за укључивање и заштиту стално положеног 
кабла до главне разводне табле. Ако је дужина кабла од прикључног ормана 
са копна до главне разводне табле мања од 10 m заштитне уређаје не 
постављати; 

(3) волтметар или сигналне лампице о постојању напона на прикључним 
клемама; 

(4) клему за уземљење неутралног проводника од спољашњег извора; 
(5) таблицу на којој су написани напон, врста струје и фреквенција; 
(6) упутство са постуком за безбедно прикључење и искључење објекта са 

електричне мреже; 
(7) направу за механичко причвршћивање краја доводног савитљивог кабла. 

3) Ако се за прикључак напојног кабла из спољашњег извора користи прикључна 
направа, онда она има такав механизам који блокира успостављање напона док 
се не изврши спајање. Прикључна направа је јасно обележена и има таблицу и 
упутство. 

4) Прикључни орман из спољашњег извора је повезан са главном разводном таблом 
стално положеним каблом. 

5) У главној разводној табли, за напојни кабл прикључка из спољашњег извора 
електричне енергије, предвидети: 
(1) уклопни уређај и заштиту од преоптерећења и кратког споја; 
(2) сигналне лампе или волтметар за присутност напона; 

6) искључити могућност паралелног рада генератора на објекту и спољашњег 
извора. 

7) Напајање централног пулта управљања  
8) Пулт управљања у коме су обједињени разводни уређаји више електричних 

погона, уређаја за аутоматско и даљинско управљање моторима са унутрашњим 
сагоревањем, напајати по могућности одвојеним трасама. 

9) Централни пулт се напаја из главне разводне табле директно или преко 
трансформатора преко два напојна кабла који су прикључени на разним 
секцијама сабирница главне разводне табле, ако те секције постоје. Ако постоји 
генератор за случај нужде онда се централни пулт напаја једним каблом из 
главне разводне табле а другим из разводне табле за случај нужде. 

10) На централном пулту управљања постоји преклопка за бирање напојног кабла са 
сигнализацијом о присутности напона. 

 
11.7  Разводни уређаји 
1. Смештај разводних уређаја 

1) Разводне уређаје одговарајуће заштитити или довољно удаљити од извора 
топлоте или вибрација. 

2) Разводне уређаје поставити на местима где не постоји могућност сакупљања 
гасова, влаге, прашине и испаравања киселина. 

3) Ако су разводни уређаји постављени у посебним просторијама или нишама онда 
су те просторије израђене од негоривог материјала или имају облогу од 
негоривог материјала. 

4) Цевоводи у зони изнад разводних уређаја немају спојеве. 
5) Главну разводну таблу поставити у исту противпожарну зону са генераторима. 

2. Приступ разводним таблама 



149 
 

1) За приступ разводним таблама обезбедити слободан пролаз најмање ширине 600 
mm за дужину табле до 3 m и најмање 800 mm за дужину табле преко 3 m мерено 
од најистуренијег дела табле. 

2) Препоручује се да разводне табле дужине преко 1,2 m буду израђене као 
слободностојеће. Дозвољава се употреба разводних табли висећег (зидног) типа, 
уз услов да је омогућен приступ свим деловима које треба опслуживати. 

3) Ако је потребан приступ разводним таблама и са задње стране, тада предвидети и 
слободан пролаз од најмање 600 mm ширине. 

4) Пролаз иза слободностојећих разводних табли са отвореним деловима под 
напоном оградити и затворити вратима. Осим тога поставити рукохват од 
изолационог материјала. Врата се отварају изнутра без кључа, а са спољашње 
стране само кључем. Предвидети направу за причвршћење врата у отвореном 
положају. На вратима поставити упозорење о високом напону. 

5) За разводне табле преко 3 m дужине предвидети најмање двоја врата за улаз у 
простор иза разводне табле. Дозвољава се да једна од тих врата воде у суседну 
просторију. 

6) Пролази испред и иза разводних табли имају изолационе простирке израђене од 
материјала који поседује атест признате институције. Овај захтев се не односи на 
разводне табле које се напајају безопасним напоном као и на локалне разделнике 
осветљења и појединачне упуштаче. 

 
11.8 Трансформатори 
1. Ако се осветљење и други битни електрични уређаји напајају преко 

трансформатора, тада предвидети најмање два трансформатора такве снаге, да при 
прекиду рада највећег трансформатора остали могу да обезбеде нормалано 
напајање електричних уређаја при свим условима рада  објекта. Ако су сабирнице 
главне разводне табле одељене на секције тада трансформаторе прикључити на 
различите секције. 

 На објектима са електричним уређајима укупне снаге до 50 KW може бити уграђен 
само један трансформатор. 

2. На објекте уграђивати суве трансформаторе. Примену других врста 
трансформатора посебно разматра надлежни орган. 

3. Напон кратког споја трансформатора у паралелном раду је такав да се оптерећење 
било којег трансформатора не разликује за више од 10% од односа снага 
трансформатора. 

4. Однос номиналних снага највећег и најмањег трансформатора у групи, који раде 
паралелно, не прелази 3:1. 

 
11.9 Акумулатори 
1. Паралелан рад акумулатора и генератора 

1) На објектима који имају само осветљење и друге небитне потрошаче мале снаге, 
допушта се да исти акумулатори служе за осветљење и покретање мотора са 
унутрашњим сагоревањем. Целокупно осветљење се тада сматра осветљењем за 
случај нужде а при одређивању капацитета узети у обзир и остале захтеве . 

2) Генератор за рад у паралелном споју са акумулатором има аутоматски регулатор 
који не допушта да струја и напон пуњења пређу дозвољене вредности. 

3) Снага генератора, који ради у паралелном споју са акумулатором, је толика да 
даје струју за све потрошаче у нормалном раду и пуни акумулатор. 

2. Уређаји за пуњење акумулатора 
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1) Ако се акумулатори за пуњење поделе на две подгрупе тада свака подгрупа   има 
свој уређај за регулацију струје пуњења. 

2) Акумулатори који напајају битне уређаје имају уређај за пуњење, који може да 
их напуни за 8 h. У случају замене једног од акумулатора из групе која се пуни, 
време пуњења може да буде дуже од 8 h. 

3) Уређај за пуњење акумулатора има могућност мерења напона и струје. 
4) Ако постоје преносиви потрошачи са акумулаторима, тада предвидети и 

могућност пуњења тих акумулатора. 
5) Акумулатор за покретање дизел агрегата за случај нужде има могућност пуњења 

из бродске мреже. 
3. Смештај акумулатора 

1) Акумулаторе напона већег од 50 V као и акумулаторе са снагом пуњења преко 2 
KW, (снага пуњења се рачуна са највећом струјом пуњења и номиналним 
напоном акумулатора) постављати у посебно уређеним просторима 
приступачним са палубе или у одговарајућим сандуцима на отвореној палуби. 

 Акумулатори снаге пуњења од 0,2 - 2 KW могу да се постављају у сандуцима или 
орманима унутар трупа објекта. Акумулатори снаге пуњења мање од 0,2 KW 
могу да се постављају у било којој просторији, осим у стамбеним и службеним 
просторијама као и просторијама за смештај опасних и запаљивих материја. 
Акумулатори имају адекватну заштиту од механичких оштећења и продора воде, 
и предузете су мере да се спречи њихово штетно деловање на околне уређаје. 

2) Aкумулатори са киселином и они са лужином не постављају се у исту просторију 
или у исти сандук. Посуђе и прибор, одређен за акумулаторе са различитим 
електролитом, се држе одвојено. 

3) Унутрашњи делови просторија или сандука за акумулаторе као и сви 
конструктивни делови који могу да буду изложени штетном деловању 
електролита или гаса, су на одговарајући начин заштићени. 

4) Акумулаторе треба добро учврстити. Сваки акумулатор коме је посуда 
направљења од проводљивог материјала је постављен на подметаче и 
подупираче од нехигроскопног изолационог материјала. 

5) При постављању акумулатора у акумулаторски сандук подметачи и подупирачи 
са свих страна и између њих обезбеђују размак од најмање 15 mm за струјање 
ваздуха. 

6) Акумулатори се постављају тако да буде довољно места за измену, надзор, 
испитивање, допуњавање и чишћење. Висина од палубе до чепова највишег реда 
акумулатора не прелази 1500 mm. 

4. Грејање и проветравање акумулаторских простора 
1) Акумулаторске просторе, у којима за време експлоатације температура може 

пасти испод - 5оC, треба загревати. Грејање се може вршити топлотом суседних 
просторија, воденим или парним радијаторима смештеним у тим просторима. 

2) Вентили система грејања су изван ових простора. 
3) Акумулаторски простори се не греју ваздухом из система климатизације. 
4) Сви акумулаторски простори, ормани и сандуци имају довољно проветравање 

које онемогућава стварање експлозивних смеша гасова у њима.  
5) Са одговарајућим размештајем пријемних отвора за усис у систему вентилације 

треба омогућити да се акумулатори довољно проветравају са свих страна. Ако су 
акумулатори постављени на две или више полица, које су једна изнад друге, 
постоји најмање 50 mm слободног простора са предње и задње стране полица за 
слободно струјање ваздуха. 



151 
 

6) Акумулаторски простори са принудним проветравањем имају блокаду уређаја за 
пуњење ако није укључено проветравање. Пуњење се мора аутоматски 
искључити у случају престанка проветравања. Ако уређај за пуњење има 
могућност брзог пуњења, вентилатор аутоматски стартује при укључењу овог 
режима пуњења и да ради најмање 30 min. након престанка пуњења. 

5. Упозорења и натписи 
1) На улазу у акумулаторски простор, на орманима и сандуцима са акумулаторима 

је постављен натпис који упозорава на опасност од експлозије. Такође је 
постављен знак забране пушења и приступа отвореним пламеном. 

2) Све батерије су означене плочицама од самогасивог материјала са 
информацијама о намени, типу, напону и капацитету батерије. Инструкције о 
одржавању и пуњењу поставити у близини батерија или код уређаја за пуњење. 

 
11.10 Електро покретање мотора са унутрашњим сагоревањем 
1. Број и снага акумулатора за покретање 

1) Ако постоје два или више мотора са електричним покретањем који су уграђени у 
истом машинском простору, могуће је предвидети једну акумулаторску групу за 
покретање свих мотора. 

2) Ако постоји заједничка акумулаторска група за покретање више мотора, онда је 
преклопка за избор мотора одабрана према струји оног електро покретача који 
при покретању мотора има највећу струју. 

3) Акумулатоску групу која је заједничка за покретање више мотора, прорачунати 
за покретање највећег електро покретача у најнеповољнијим условима. 

4) Посебне акумулаторске групе које су предвиђене за покретање једног мотора 
имају такав капацитет да омогуће најмање 6 узастопних покретања мотора. 

5) Ако постоје више мотора са електро покретањем и заједничком акумулаторском 
групом за покретање, онда њен капацитет омогући по 3 узастопна покретања 
сваког мотора. 

6) Капацитет акумулаторске групе за покретање треба се одређивати из услова да 
једно покретање траје најмање 5 s. 

7) Акумулаторска група за покретање има могућност искључења. 
 
11.11  Електромоторни погони битних уређаја 
1. Општи захтеви 

1) Напајање електромоторног погона и напајање система аутоматизације  испуњава 
захтеве ових правила. 

2) Даљинско искључење уређаја је заштићено од приступа неслужбених лица. 
2. Блокада рада електромоторног  погона 

1) Уређаје, који имају ручно и аутоматско управљање, су изведени тако да се при 
преласку на ручно управљање, аутоматско искључује. 

2) Уређаји, који имају ручни и електрични погон, имају блокаду која искључује 
могућност једновременог рада оба погона. 

3) Ако је потребно да се уређаји укључују у рад по одређеном редоследу тада се 
примењује одговарајућа блокада. Допушта се уградња направе која искључује 
блокаду под условом да она буде заштићена од ненамерног активирања. У 
близини ове направе стоји натпис о намени и забрани њене употребе 
неслужбеним лицима. 

4) Покретање уређаја, електромотора или апарата којима је у нормалном раду 
потребно додатно проветравање, омогућено је само када проветравање делује. 
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3. Направе за сигурносно искључење 
1) Системи управљања уређајима, који у извесним околностима могу да угрозе 

безбедност људи, имају сигурносне направе за искључење напајања погона. 
2) Сигурносна направа је обојена црвено и заштићена од ненамерног укључивања а 

поред ње се поставља натпис о њеној намени. 
3) Сигурносне направе се постављају на управљачке пултеве или на друга места 

контроле безбедности рада. 
4) Електромоторни погони уређаја који при прекорачењу допуштених положаја 

могу да изазову хаварију или повреде, опремљени су крајњим искључивачима 
или ограничивачима кретања. 

4. Уређаји за покретање управљање и регулацију 
1) ређаји за покретање и регулацију омогућавају прекретање електромотора само из 

стања мировања. 
2) ређаји за покретање и регулацију којима се врши прекид намотаја паралелне 

побуде су опремљени направама за поништавање поља. 
3) ви електромотори снаге 0,5 KW и већи, као и њихове упуштачи су опремљени 

прекидачима за искључење напајања. Ако се прекидач налази на главној 
разводној табли или неком разводном уређају у истој просторији са 
електромотором и ако постоји њихова узајамна видљивост, тај прекидач се 
сматра довољним за ту сврху. У противном, поставити допунски прекидач у 
близини електромотора. 

5. Електромоторни погон сидрених и притезних витала 
1) Електромотори наизменичне струје са кратко спојеним ротором за погон 

сидрених и притезних витала после рада са номиналним оптерећењем у трајању 
од 30 min издржавају у закоченом стању под номиналним напоном 15 s. Код 
мотора са полно преклопивим намотајем овај захтев се односи на намотај који 
даје највећи полазни моменат. После овог огледа пораст температуре није већи 
од 130% дозвољене температуре. 

2) Електромотори сидрено-притезних витала имају заштиту од кратког споја, а 
додатна заштита од преоптерећења се уграђује само на степену брзине одређене 
за притезање.  

6. Електромоторни погон пумпи 
1) Електромотори пумпи и сепаратора за гориво и мазиво имају направу за 

даљинско искључивање, која се поставља изван просторија тих пумпи или 
машинског простора а у близини излаза из њих. На објектима краћим од 25 m 
дозвољава се уградња даљинског искључивања на централном пулту управљања. 

2) Електромотори каљужних пумпи имају направу за даљинско управљање изнад 
главне палубе. 

3) Даљинско управљање противпожарних пумпи (ако постоји)  се врши са локалних 
пултева управљања. 

7. Електромоторни погон вентилатора 
1) Електромотори вентилатора машинских простора имају најмање два уређаја за 

искључивање од чега се један од њих налази изван тих простора и његових 
излаза, на месту које је са главне палубе лако приступачно. Електромотори 
вентилатора просторија за смештај опасних и запаљивих материја и кухиња, 
имају уређаје за искључивање на местима лако приступачним са главне палубе. 
Електромотори исисне вентилације кухињских шпорета, без обзира на број 
уређаја за искључивање, имају уређај за искључење у кухињи. 
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2) Електромотори вентилатора опште вентилације имају уређаје за даљинско 
искључивање 

3) Електромотори вентилатора вентилационог система просторија које нису 
наведене у 1) и 2) имају уређај за искључивање који су постављени тако да се сви 
вентилатори наведеног система могу искључивати са отворене палубе или 
централног пулта управљања. 

4) Вентилација просторија заштићених системом запреминског гашења пожара се 
аутоматски искључује за време укључивања тог система. 

5) Уређаји за даљинско искључивање имају светлосну сигнализацију о искључењу 
електромоторног погона. 

8. Електромоторни погон витла за чамце 
1) Упуштач електромоторног погона витла за чамце има уређај за аутоматско 

враћање у положај „стоп”. 
2) Када се користи ручни погон тада је блокиран рад електромоторног погона. 
3) На упуштачу витла за чамце постоји прекидач за искључивање његовог напајања. 
4) Упуштач витла за чамце је постављен тако да руковалац може пратити чамац на 

читавом путу од воде до места постављања. 
 
11.12 Осветљење 
1. Општи захтеви 

1) У свим просторијама на местима и просторима у којима је осветљење неопходно 
са становишта нормалног рада и боравка, сигурности употребе, управљања 
уређајима, пребацивања и евакуације посаде и гостију се постављају светиљке 
основног осветљења. Светиљке које се налазе на местима где је могуће 
механичко оштећење сенила имају заштитну мрежу. 

2) Светиљке спољашњег осветљења су постављене тако да не сметају приликом 
рада и нормалног кретања људи. Светиљке су уграђене тако да се онемогући 
прегревање кабла и околног материјала. 

3) Акумулаторске просторе осветљавати светиљкама у противексплозивној изради. 
4) У просторијама или местима која су осветљена флуоресцентним светиљкама, а у 

којима се могу налазити видљиви делови који се окрећу, предузете су мере да се 
избегне стробоскопски ефекат. 

5) Ручни јављачи пожара су довољно осветљени у нормалним условима и у случају 
нужде. 

6) Осветљење инструмената омогућава лако праћење показивања у свим условима. 
Инструменти на пултевима управљачких кабина где је предвиђен рад ноћу имају 
могућност подешавања интензитета осветљења. 

2. Прекидачи 
1) У струјним круговима осветљења уграђивати двополне прекидаче. Једнополни 

прекидачи у струјним круговима осветљења могу се употребљавати само за 
безопасан напон као и за посебне светиљке у стамбеним и службеним 
просторијама. 

2) Просторе испред и иза слободностојећих разводних табли довољно осветлити 
како из основног тако и из осветљења у случају нужде. Прекидаче поставити код 
сваког од улаза у простор иза табли. 

3) Прекидаче за осветљење расхладних простора, купатила и других сличних 
нарочито влажних просторија, постављати изван њих. 

3. Утичнице 
1) Утичнице за преносне светиљке поставити најмање: 
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(1) у просторији агрегата за случај нужде; 
(2) у машинском простору; 
(3) код главне разводне табле; 
(4) у специјалним електричарским просторијама; 
(5) у просторији централног уређаја вентилације и климатизације ваздухом; 

2) Утичнице које се напајају различитим напонима, су различите конструкције које 
искључују могућност прикључења утикача различитог напона. 

3) Утичнице за преносне светиљке и друге потрошаче постављене на отвореним 
палубама, имају степен механичке заштите према табели 11.4-1. 

4) На местима прикључења поставити натпис о висини напона утичнице. 
4. Јачина осветљаја 

Осветљеност у појединим просторијама и просторима није мања од вредности 
наведених у табели 11.12-1. Ако је напон мреже осветљења испод 50 V, Управа 
може дозволити одступање од вредности наведених у табели 2.9.4. Вредности за 
општу осветљеност, наведене у табели 11.12-1, односе се на раван 800 mm изнад 
пода просторије, а вредност комбиноване осветљености (општег и радног места) на 
раван радних површина. 

Табела 11.12-1 

Осветљеност (Lux) 

Флуоросцентне 
сијалице 

Сијалице са 
усијаном нити 

Ред. 
бр. 

 
Просторија 

Опште+ 
месно 

Опште Опште+ 
месно 

Опште 

1 Заједничке просторије, салони, ходници 
до места прикупљања или евакуације, 

места прикупљања и стамбене 
просторије 

- 75 - 50 

Опште осветљење - 75 - 75 

Површина разводних 
уређаја и контролних 

пултева 

200 100 150 75 

Места управљања 
радним машинама 

150 100 150 75 

Пролази између котлова, 
машина, степеништа и 

друго. 

- 75 - 30 

 
 
2 

 
Машински 
простор, 
разводне 

табле, 
контролна 

места, 
пултеви 

Предња страна котла 100 75 75 75 

3 Акумулаторска просторија - 75 - 50 

4 Пролази на палубама, мостићи за пролаз 
и простор око чамца 

- 50 - 20 

5 Простор ван 
објекта где се 

спуштају 
чамци 

На воденој линији - - - 5 
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11.13 Сигнална светла 
1. Напајање сигналних светала извести у складу са захтевима овог дела. 
2. Сигналне светиљке се прикључују на утичнице преко флексибилних каблова са 

утикачима. 
3. Напајање сваке светиљке извести двополно изоловано каблом са разводне табле 

сигналних светала (и у случају система развода са једним проводником). 
4. Разводна табла сигналних светала се поставља на видљивом и лако приступачном 

месту или на централном пулту управљања ако постоји.  
5. Сваки струјни круг сигналних светала има двополни прекидач, заштиту у оба 

проводника и светлосну сигнализацију рада светла. Неисправност сигнализације не 
утиче на исправност рада светала.  

6. Пад напона у колу сигнализације које је укључено у струјни круг сигналних светала, 
не прелази 3% номиналног напона. 

 
11.14 Унутрашње везе и сигнализација 
1. Службене телефонске везе 

1) Ако постоји контролна соба, соба одређена за дежурство или централни пулт  
управљања системима а не постоји други вид међусобног договарања, 
предвидети групу телефона за управљање објектом која обезбеђује независну 
везу са службеним просторијама и местима на којима су уграђени уређаји који 
обезбеђују сигурност употребе. 

2) Ако су два телефонска апарата постављена један до другога, или када су у 
просторији са јаком буком, опремити их светлосном сигнализацијом која 
показује са којег апарата долази позив. 

3) Службени телефони омогућавају јасно вођење разговора. Предвидети 
одговарајуће изворе напајања који омогућују рад телефона и кад нема напона на 
сабирницама главне разводне табле. 

4) Телефонски струјни кругови су издвојени од струјних кругова снаге или на други 
начин заштићени од електромагнетних сметњи. 

5) Оштећење или искључење једног телефонског апарата не омета радну 
способност других. 

2. Сигнализација опште узбуне 
1) Објекте на којима је објава опште узбуне гласом или другим средством, не може 

да чује на свим местима где се налазе људи, опремити електричном 
сигнализацијом опште узбуне чији се сигнал добро чује на свим местима. 

2) Звучне сигнале поставити на следећим местима: 
(1) у машинским просторима; 
(2) у друштвеним просторијама, ако им је површина већа од 100 m2; 
(3) на отвореним палубама; 
(4) у ходницима стамбених, службених и друштвених просторија; 

3) Ако се сигнализација опште узбуне напаја из посебног акумулатора тада се из 
тог акумулатора могу напајати и други уређаји унутрашње везе. Капацитет 
акумулатора омогућава истовремени рад свих уређаја у трајању од најмање 3 h. 

4) Звучне направе сигнализације опште узбуне разместити да се сигнал продорно 
чује при буци која влада у одређеној просторији. Звучне направе постављене у 
просторијама где влада велика бука снабдети светлосном сигнализацијом. 
Сигнал опште узбуне се јасно разликује од других врста сигнализације. 

5) Сигнализација опште узбуне се укључује прекидачем са самовраћањем, из 
контролне собе и из просторије одређене за дежурство. Такође, постоји 
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могућност блокирања прекидача у укљученом положају. Ако се сигнал опште 
узбуне не чује у просторији из које се активира, поред прекидача постоји и 
светлосни сигнал који показује да је мрежа узбуне укључена. 

6) У мрежи опште узбуне не налази се никакав прекидач осим наведеног у  
подтачки 7). При уградњи прекидача система за општу узбуну уградити заштиту 
од случајног укључења или га на други начин заштитити. Могу се применити и 
међупрекидачи који се укључују прекидачем наведеног у 7), али не више од 
једног за сваки огранак. 

7) Звучне направе, прекидачи и разводни уређаји система опште узбуне имају добро 
видљиве посебне ознаке. 

8) У струјним круговима сигнализације опште узбуне предвидети само заштиту од 
кратког споја у оба проводника напојног кабла, као и у струјним круговима 
сваког звучног апарата. 

3. Сигнализација откривања пожара 
1) Употреба и степен механичке заштите јављача пожара у просторијама у којима 

могу настати експлозивне паре, или ако се они налазе у струји ваздуха који се из 
њих исисава, се одређује у складу са овим правилима. 

2) Јављачи који реагују на повишење температуре, постављени у просторијама где 
нормална температура не прелази 45°C, прораде на температури од 57 до 74 °C, а 
јављачи постављени у просторијама са повишеном температуром (кухиње, 
сушионице итд) прораде на температури од 80 до 100°C. 

3) Пријемни уређај сигнализације откривања пожара је израђен тако да : 
(1) било који оштећени јављач или оштећење једног струјног круга не утиче на 

нормалан рад других струјних кругова; 
(2) сигнал дојаве пожара надјача друге сигнале у тој просторији, као и да омогући 

одређивање положаја просторије из које је сигнал дошао; 
(3) има могућност провере исправности рада; 

4) Основни извор напајања система сигнализације откривања пожара је електрична 
мрежа објекта или акумулатор. Ако се за напајање користи акумулатор тада 
уређај осигурава рад система уз промену напона од - 20 до + 20% номиналног 
напона. Капацитет акумулатора је довољан за рад система откривања пожара без 
допуњавања у трајању од најмање 3 дана. 

5) Пребацивање напајања система откривања пожара на акумулатор ако дође до 
нестанка напона у мрежи је аутоматско, уз активирање одговарајућег сигнала. 

 
11.15  Електрични апарати за грејање и кување 
1. Електрични апарати за грејање се не постављају на местима где се могу сакупљати 

гасови, паре или прашина која у мешавини са ваздухом може да буде експлозивна. 
2. Могу се употребљавати само стално уграђени грејни апарати. 
3. Прекидачи електричних апарата за грејање и кување имају трајне и видљиве ознаке 

укљученог и искљученог положаја, као и за свих положаја евентуалне регулације. 
4. Електрични апарати за грејање и кување су постављени тако да је искључена 

могућност избијања пожара прегревањем околног горивог материјала. 
5. Сваки електрични апарат за грејање или кување има уграђен прекидач. Ако га нема 

уградити га у исту просторију у којој је и апарат. 
6. Проточни бојлери имају ефикасну блокаду рада при недовољном протоку воде и 

термичку заштиту. На затвореним електричним бојлерима постоје два термо 
прекидача, од којих је један спојен као сигурносни, а други као регулациони. 
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7. Уређаји за грејање горива и мазива имају средства за регулацију температуре 
грејног медија, показиваче температуре површине елемента за грејање, показиваче 
минималног нивоа и средства за прекид напајања грејача при постизању 
максимално дозвољених вредности. Ови уређаји имају светлосну сигнализацију о 
режиму рада, као и светлосну и звучну сигнализацију за неисправност рада. 

8. Електрични уређаји за грејање горива и мазива у танковима нису допуштени. 
 
11.16  Кабловска мрежа 
1. Општи захтеви 

1) Конструкција каблова за трајну уградњу на објектима је у складу са 
спецификацијама IEC публикације 92-350. Сви каблови су барем самогасиви 
(испитивање према IEC 332-1). Каблови предвиђени за полагање у сноповима 
имају такву конструкцију да издрже испитивање према IEC 332-3. Примењени 
материјали и средња дебљина изолације одговарају IEC 92-3 за каблове 0,15/0,25 
kV и IEC 92-353 за каблове 0,6/1kV. Елекричне и механичке карактеристике 
заштитног плашта каблова су у складу са IEC 92-351 и IEC 92-359. Метални 
оплет или плашт каблова је израђен у складу са IEC 92-353, а испод њега постоји 
изолациони омотач који спречава директан додир са изолацијом жила кабла. За 
флексибилне каблове претходно наведени захтеви се примењују у обиму који је 
практичан зависно од њихове намене. 

2) У струјним круговима битних електричних уређаја употребљавају се  
проводници и каблови састављени од проводника, чији попречни пресек није 
мањи од: 
(1) 1,5 mm2 - за струјне кругове напајања битних уређаја; 
(2) 1,0 mm2 - за струјне кругове напајања и управљања другим уређајима који 

нису наведени у подтачки 1; 
(3) 0,75 mm2 - за струјне кругове сигнализације ел.моторног погона, као и за 

струјне кругове унутрашње сигнализације и везе; 
(4) 0,5 mm2 - за проводнике са најмање 4 жице у жили за међусобно повезивање 

инструмената и опреме изузев струјних кругова напајања. 
 За напајање електричних уређаја у машинским просторима и другим местима где су 

у току рада присутне вибрације треба користе се вишежични проводници и каблови 
састављени од таквих проводника. 
3) Највиша дозвољена температура изолације жиле уграђеног кабла или проводника 

је барем 10°C изнад предвиђене температуре околине. У машинским просторима 
и котларницама се не користе каблови са дозвољеном температуром 60°C чак и 
када то предвиђена температура околине омогућава. 

4) На местима где има уља, нафтних производа и електролита употребљавају се 
каблови који имају плашт отпоран на деловање такве околине. Каблове који 
немају таква својства, на таквим местима водити само у металним цевима. 

5) На местима где каблови могу бити изложени механичком оштећењу, постављати 
каблове који имају одговарајући заштитни метални оплет, а каблове других 
типова на тим местима заштитити посебним оклопима или их постављати у 
цевима . 

6) Неизоловани каблови и шине не могу се употребљавати у унутрашњости 
електричних уређаја. Каналски шински развод може се применити само ако је 
ограђен на одговарајући начин. 

7) Каблови којима се напајају, са извора електричне енергије за случај нужде, 
пумпа спринклер система, пумпа за спасавање и противпожарна пумпа, ако су 
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положени кроз машински простор, кухињу и друге сличне просторије у којима 
постоји опасност од пожара, су негориви (испитивање према IEC 331) или 
положени кроз структурне цеви које имају изолацију одговарајуће 
противпожарне класе.  

8) Каблове службених телефона, сигнализације активирања противпожарног 
система и сигнализације опште узбуне нису постављени у трасе које иду кроз 
машински простор, кухиње и друге затворене просторије у којима је повећана 
опасност од пожара, осим ако је поменути прибор постављен у тим 
просторијама. Ако величина објекта не дозвољава испуњење наведених захтева, 
предузети мере за заштиту кабловске мреже која пролази кроз просторије са 
повећаном опасношћу настанка пожара. 

9) Један вишежилни кабл се не користи за напајање и управљање више битних 
потрошача који нису међусобно повезани. 

10) Ако се извор електричне енергије и противпожарна пумпа налазе у различитим 
просторијама које су међусобно одвојене противпожарном или водонепропусном 
преградом, напојни кабл је негорив, или на одговарајући начин заштићен од 
дејства пламена . 

11) За напајање покретних електричних уређаја користе се флексибилни каблови и 
проводници. Примена флексибилних преносних каблова је ограничена на уређаје 
где је то неопходно, а дужина таквих каблова је колико могуће мања. 

12) По завршетку надзора над градњом и на основном прегледу надлежном органу се 
доставља извештај о мерењу отпора изолације свих каблова, генератора и 
електромотора битних уређаја (мегатест). Овај извештај је израђен и оверен од 
стране признате институције или регистроване специјализоване радионице. 

2. Избор каблова и проводника на оптерећење 
1) Избор димензија и типова каблова и проводника се у општем случају врши према 

трајно дозвољеном струјном оптерећењу, и предвиђеној температури радне 
околине који су дефинисани у спецификацијама произвођача. Уколико је начин 
полагања и груписања каблова такав да је: 
(1) не више од 6 каблова у снопу који припадају једном струјном кругу или 

једнако оптерећених приближно номиналном струјом и постављених у један 
или два слоја; 

(2) постављање изведено у два слоја али тако да између сваке групе од 6 каблова 
постоји међусобно растојање које омогућава слободно струјање ваздуха за 
хлађење, није неопходно уводити корективне факторе за смањење 
допушеног струјног оптерећења. Уколико је више од 6 каблова положено у 
снопу на такав начин да је онемогућено струјање ваздуха око каблова, 
потребно је за случајеве главних кабловских кабловских траса доставити 
надлежном органу прорачуне којима се утврђују корективни фактори и 
допушена струјна оптерећења при нормалној експлоатацији објекта. 

2) Дозвољено струјно оптерећење за каблове и проводнике уграђене у струјне 
кругове са испрекиданим или краткотрајним оптерећењем израчунати множењем 
номиналног трајног струјног оптерећења тих каблова са корекционим факторима 
наведеним у табели 11.16-1. 
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Tабела 11.16-1 

Корекциони фактор 

Испрекидани рад  40% Краткотрајни рад 
до 30 min. 

Краткотрајни рад 
до 60 min. 

Каблови и проводници 

 
 

Номинални 
пресек жиле 

(mm2) 

Са 
металним 
плаштом 

Без 
металног 
плашта 

Са 
металним 
плаштом 

Без 
металног 
плашта 

Са 
металним 
плаштом 

Без металног 
плашта 

1 1,24 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 

1,5 1,26 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 

2,5 1,27 1,10 1,06 1,06 1,06 1,06 

4 1,30 1,14 1,06 1,06 1,06 1,06 

6 1,33 1,17 1,07 1,06 1,06 1,06 

10 1,36 1,21 1,08 1,06 1,06 1,06 

16 1,40 1,26 1,09 1,06 1,06 1,06 

25 1,42 1,30 1,12 1,07 1,06 1,06 

35 1,44 1,33 1,14 1,07 1,07 1,06 

50 1,46 1,37 1,17 1,08 1,08 1,06 

70 1,47 1,40 1,21 1,09 1,09 1,06 

95 1,49 1,42 1,25 1,12 1,11 1,07 

120 1,50 1,44 1,28 1,14 1,12 1,07 

150 1,51 1,45 1,32 1,17 1,14 1,08 

185 - - 1,36 1,20 1,16 1,09 

240 - - 1,41 1,24 1,16 1,10 

3) Дозвољена оптерећења каблова и проводника, положених на местима где је 
температура околине већа од 40°C, су умањена множењем са корекционим 
факторима наведеним у табели 11.16-2. 

    Tабела 11.16-2 

Корекциони фактор за 
температуру околине 

Ред. 
бр. 

Врста изолације каблова и проводника Највиша 
дозвољена 

температура 
45oC 50oC 55oC 

1 Поливинилхлорид  
обичних својстава 

 
60oC 

 
0,86 

 
0,71 

 
- 

2 Поливинилхлорид  
обичних својстава 

 
75oC 

 
0,87 

 
0,79 

 
0,72 

3 Бутилна гума 80oC 0,88 0,82 0,75 

4 Етилен-пропилен гума или умрежени 
полиетилен 

85oC 0,88 0,83 0,77 

5 Минерална изолација  
и силиконска гума 

 
95oC 

 
0,90 

 
0,86 

 
0,80 
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4) При избору каблова за крајње струјне кругове осветљења и за кругове апарата за 
грејање и кување не примењивати никакве факторе истовремености или 
корекције оптерећења. 

5) У струјним круговима који су заштићени аутоматским прекидачима са 
временским закашњењем, извршити проверу загревања кабла при кратком споју. 

6) За паралелно спајање се могу користити каблови најмањег пресека пресека 10 
mm². Паралелно спојени каблови за сваку посебну фазу или пол имају једнак 
пресек и дужину. 

3. Избор каблова и проводника на пад напона 
1) Пад напона у кабловима који спајају генераторе са главном разводном таблом 

или разводном таблом за случај нужде није већи од 1%. 
2) Пад напона при номиналном оптерећењу, између главне разводне табле или 

разводне табле за случај нужде и потрошача није већи од: 
(1) 5% за потрошаче осветљења и сигнализације при напону већем од 50 V; 
(2) 10% за потрошаче осветљења и сигнализације при напону 50 V и мањим; 
(3) 7% за потрошаче снаге, кувања и грејања, као и сигнално - навигациона 

светла без обзира на величину напона; 
(4) 10% за потрошаче снаге са краткотрајним и испрекиданим режимом рада, 

без обзира на величину напона. 
3) Пад напона у кабловима за пуњење акумулатора није већи од 5%. 
4) Каблове који служе за напајање електромотора наизменичне струје са директним 

покретањем, прорачунати тако да пад напона на стезаљкама мотора при 
покретању није већи од 25% номиналног напона. 

4. Избор каблова и проводника за место уградње 
1) На објектима се могу употребљавати каблови и проводници који имају типска 

добрења признатих институција или барем изјаву произвођача о усаглашености 
са стандардима и то: 
(1) кабл са изолацијом од бутилне гуме или етилен -пропилен гуме, са плаштом 

од неопрена или хлоринираног полиетилена; 
(2) кабл са изолацијом на бази бутил или етиленпропилен гуме, екранизован 

оплетом бакарних жица и пресвучен PVC плаштом; 
(3) кабл са изолацијом на бази безхалогене етилен -пропилен гуме, са или без 

оплета од бакарних жица, и плаштом од безхалогених еластомера; 
(4) савитљиви кабл са појачаном изолацијом од природне гуме и плаштом од 

неопрена отпорним на деловање нафтиних деривата, и повећане отпорности 
на механичка напрезања; 

(5) проводник са PVC изолацијом и PVC плаштом са или без оплета од бакарних 
жица; 

(6) проводник са појачaном изолацијом од PVC, многожични и финожични; 
(7) друге врсте каблова и проводника који имају типска добрења признатих 

институција или барем изјаву произвођача о усаглашености са стандардима  
уз сагласност Надлежног органа. 

2) У машинским просторима, радионицама, на отвореним палубама, као и у свим 
другим просторијама у којима постоји опасност од механичког оштећења, 
полагати каблове са заштитним металним оплетом, или их на, изложеним 
местима, заштитити од могућих механичких оштећења. 

3) За спајања у разводним таблама и разводним уређајима употребљавати 
проводнике према 6). Изолација је барем самогасива сагласно IEC 92-101 
Appendix А.  
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4) На местима где се користе преносни напојни каблови, употребљавати 
флексибилне каблове појачане конструкције. Настављање оваквих каблова није 
дозвољено. 

5) Машине и апарате, који су постављени на пригушивачима вибрација, спојити на 
електричну мрежу флексибилним кабловима. Њихова уземљења извести 
савитљивим проводницима. 

6) На местима изложеним повећаном загревању употребљавати каблове 
одговарајуће температурне класе или их на погодан начин заштитити. 

7) У стамбеним просторијама изузимајући влажне просторије и кухиње, локална 
инсталација осветљења и утичница може бити изведена проводницима. 

5. Полагање и учвршћивање каблова 
1) Каблове полагати, по могућности, по равним и приступачним трасама. Трасе 

полагати на местима где неће бити изложени деловању уља, горива, воде и 
прекомерног спољашњег загревања. Удаљеност кабловске трасе од извора 
топлоте jе најмање 100 mm. 

2) На удаљености мањој од 50 mm од оплате трупа и од танкова горива и мазива не 
полагати никакве каблове. Удаљеност каблова од противпожарних и 
водонепропусних преграда и палуба jе најмање 20 mm. 

3) Не полагати каблове у танкове предвиђенe за смештај деривата нафте или других 
запаљивих течности. 

4) Каблови са металним заштитним оплетом могу се полагати на конструкције 
лаких метала или причврстити помоћу обујмица од лаког метала само ако су 
одговарајуће заштићени од корозије. 

5) У просторијама које су предвиђена за смештај опасних материја, у принципу не 
полагати каблове. Ако је неопходно, полагање извести у челичним цевима.  

6) Не препоручује се полагање каблова испод пода машинских простора. Ако је 
такво полагање неопходно, каблови су положени у металним цевима или у 
затвореним каналима. 

7) Полагање каблова са изолацијом различитих дозвољених температура у 
заједничке кабловске трасе, извести да се каблови не загревају више од њихове 
дозвољене температуре. 

8) Каблове са различитим заштитним плаштевима, од којих они са мање отпорним 
плаштем могу да буду оштећени, не полагати у заједничку цев, кабловски канал 
или други сличан начин полагања. 

9) Ако се електрични уређаји напајају са два напојна кабла онда те каблове 
полагати по различитим трасама, по могућности што више удаљене једна од 
друге, како у хоризонталном тако и у вертикалном правцу. 

10) Ако се каблови полажу по преградама и другим конструкцијама и у каналима 
израђеним од запаљивих материјала, тада је околина каблова заштићена од 
паљења одговарајућим средствима за заштиту од пожара, као што су облоге, 
премази или импрегнација. 

11) Каблове не полагати у звучну или топлотну изолацију ако је она направљена од 
запаљивих материјала. Од такве изолације каблови су одељени облогом од 
незапаљивог материјала, или да буду постављени од ње на удаљености већој од 
20 mm. Ако се каблови полажу у топлотну или звучну изолацију, направљену од 
негоривог материјала, онда су прорачунати са одговарајућим сниженим 
оптерећењима, тако да се у употреби не загревају изнад дозвољене температуре. 

12) Каблови положени у расхладним просторијама имају метални оплет са 
заштитним плаштом од материјала отпорног на корозију и средство за хлађење. 
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13) Каблове у расхладним просторијама полагати на перфорираним постељицама 
или мостићима и причвршћивати тако да остаје слободан простор између 
каблова и преграда просторија. Подлоге, мостићи, обујмице и завртњи су 
заштићени од корозије. Неопходно је предвидети одговарајуће заштитне покрове 
на местима где постоји могућност механичких оштећења. Ако каблови морају да 
пролазе кроз топлотну изолацију расхладних просторија онда пролазе под 
правим углом кроз одговарајуће проводнице затворене на обе стране. 

14) При савијању каблова најмањи унутрашњи пречник савијања је већи од 
вредности датих у табели 11.16-3. 

 
    Табела 11.16-3 

Најмањи унутрашњи пречник савијања 
Спољашњи 

пречник кабла Каблови без металног 
оплета/плашта 

Каблови са металним 
оплетом/плаштом 

D<25mm 4D 6D 

D>25mm 6D 6D 

 
15) Каблове причврстити помоћу одговарајућих спона, стезача или обујмица 

направљених од метала или другог материјала који не кородира, не гори и не 
шири пламен. Површина обујмице је довољно широка и без оштрих ивица да не 
оштећује плашт кабла. 

16) Удаљеност међу обујмицама каблова при њиховом водоравном полагању не 
прелазе величине из табеле 11.16-4. При вертикалном полагању каблова те 
удаљености могу да се повећају за 25%. 

 
  Табела 11.16-4 

Спољашњи пречник 
кабла (mm) 

Растојање између обујмица за каблове (mm) 

Преко до без оплета са оплетом минерална 
изолација 

- 8 200 250 300 

8 13 250 300 370 

13 20 300 350 450 

20 30 350 400 450 

30 - 400 450 450 

 
17) Каблове причвршћивати тако да се механичке силе оптерећења каблова не 

преносе на њихове уводнице и спојна места. 
18) Кабловске стазе и каблове који се полажу паралелно са оплатом објекта 

причвршћивати на елементе конструкције (ребра). По непромочивим преградама 
и јарболима их водити преко одговарајућих конструкција (касете, мостићи и сл). 

19) Каблове који се полажу паралелно са преградама подложним појави повећане 
кондензације влаге, полагати по мостићима или по перфорираним постељицама, 
тако да постоји слободни простор између каблова и преграда. 
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20) Кабловске трасе водити по могућности са што мање укрштања. На месту 
укрштања применити мостиће. Између мостића и кабловске трасе са којом се 
укршта оставити размак од најмање 5 mm. 

21) Каблови и трасе битних електричних уређаја, који се полажу испод облога 
преграда су по читавој дужини лако приступачни. Делови облога и изолације 
који их покривају су изведени демонтажно. Остали појединачни и локални 
каблови могу бити без могућности приступа. 

6. Пролази каблова кроз палубе и преграде 
1) Пролази каблова кроз водонепропусне преграде и палубе су заптивени. 

Заптивање на местима пролаза каблова кроз водонепропусне, гасонепропусне и 
противпожарне преграде и палубе не смањују њихову непропусност. 

2) При полагању каблова кроз пропусне преграде, или по деловима трупа и 
конструкције  објекта, каблови се не ослањају или належу на елементе преграда, 
трупа или конструкције. На тешко приступачним деловима каблови се могу 
положити у цеви или канале. 

3) Кабловске пролазе кроз палубе извести на један од следећих начина: 
(1) кроз металне цеви, које иду изнад палубе до висине 900 mm на местима где је 

могуће механичко оштећење каблова, а до висине која није мања од висине 
пражнице врата односне просторије, где не постоји могућност оштећења; 

(2) кроз заједничке металне цеви или кутије уз додатну заштиту оклопом до 
висине наведене у 1. Кутије заптивати одговарајућом масом за заптивање, а 
заптивање појединачних цеви извести уводницама или кабловском масом. 

4) За заптивање кабловских кутија на водонепропусним преградама и палубама 
употребљавати масу за заптивање која добро приања на унутрашње површине 
кутија и плаштове каблова, која је отпорна на деловање воде и нафтне деривате, а 
која не ствара пукотине и не губи водонепропусност услед старења. 

5) Заптивање кабловских пролаза кроз противпожарне преграде класе „А” или „Б” 
је такво да издржи стандардна испитивања на ватру предвиђена за тип преграде. 

6) Растојање кабловских пролаза кроз преграде и палубе од прирубница пролаза 
цеви паре или врућег уља износи барем 300 mm. 

7. Полагање каблова у цевима и каналима 
1) Металне цеви кроз које пролазе каблови заштитити од корозије споља и изнутра. 

Крајеве цеви обрадити или заштитити тако да се кабл при повлачењу не оштети. 
2) Полупречник лука цеви није мањи од дозвољеног за најдебљи кабл који је 

положен кроз њу или од двоструког унутрашњег пречника саме цеви. 
3) Укупна површина попречних пресека свих каблова, рачунајући према 

спољашњем пречнику, није већа од 40% површине унутрашњег попречног 
пресека цеви. 

4) Цеви полагати тако да се у њима не може скупљати вода. Ако је потребно, у 
цевима предвидети вентилационе отворе, по могућности у највишим и најнижим 
тачкама, тако да се обезбеди струјање ваздуха и спречи кондензација пара. 
Отвори на цевима дозвољавају се само на местима где они не повећавају 
опасност од експлозије или пожара и где не може доћи до заливања цеви водом. 

5) Цеви су механички и електрично непрекинуте и добро уземљене. 
6) Цеви за полагање каблова, положене уздуж трупа објекта, на којима могу настати 

оштећења услед деформације трупа  објекта, имају одговарајућу компензациону 
петљу. 

8. Прикључивање и спајање каблова 
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1) Завршеци гумом изолованих каблова, који се уводе у моторе, апарате, разводне 
уређаје и друго, су добро заштићени и заптивени. Заптивеност спречава продор 
влаге и уљних пара у изолацију кабла. Завршеци каблова са минералном 
изолацијом су третирани у складу са упутствима произвођача. Жиле каблова за 
прикључивање светиљки, апарата за грејање и кување, имају завршетке отпорне 
на топлоту. 

2) Заштитни плашт кабла који се уводи у уређај улази у унутрашњост уређаја 
најмање 10 mm. 

3) Спајање каблова на местима где се они гранају или настављају изводити у 
разводним кутијама преко стезаљки. 

4) Крајеви вишежичних проводника каблова имају одговарајуће упресоване 
наставке (стопице) уколико конструкција стезаљки на које се спајају не 
обезбеђује да се жице проводника не расипају и не оштећују приликом 
притезања. 

5) Уколико је изолација жила каблова снаге израђена од горивих материјала, тада у 
главној разводној табли и разводној табли за нужду све такве жиле дуже од 200 
mm су додатно заштићене изолацијом од самогасивог материјала. 

9. Извори електричне енергије за случај нужде 
1) У зависности од намене и величине објекта као и броја људи који могу боравити 

на објекту, Управа ће утврдити неопходност постојања извора електричне 
енергије за случај нужде. 

2) Извори електричне енергије за случај нужде су у основи намењени за напајање 
потрошача битних за заштиту људских живота, околине и имовине а могу да 
буду акумулатори или дизел електрични агрегат или њихова комбинација. 

3) Сваки извор електричне енергије за случај нужде обезбеђује напајање свих 
потрошача у нужди и то за 3 h рада. 

4) Акумулатори се могу сматрати извором електричне енергије за нужду, ако им 
капацитет испуњава захтеве из подтачке 3). 

5) Ако је извор електричне енергије за случај нужде дизел агрегат, тада он трајно 
напаја све потрошаче прикључене на њега. Управа може одобрити да се са овог 
агрегата напајају и други потрошачи који не спадају у битне службе, ако се при 
том не умањује поузданост напајања битних потрошача. 

6) Систем пуњења акумулатора извести тако да се акумулатор може укључити у 
мрежу за случај нужде и за време пуњења. 

7) Извори електричне енергије за случај нужде мају заштиту само од кратког споја. 
Ако се као извор за случај нужде употребљава генератор, препоручује се 
примена сигнализације преоптерећења генератора. 

8) Време прикључења дизел генератора за случај нужде на сабирнице не прелази 30 
s. после нестанка напона основног извора. 

10. Смештај извора електричне енергије за случај нужде 
1) Дизел агрегат за случај нужде и разводну таблу за случај нужде уградити у једну 

заједничку просторију. У тој просторији може се сместити и акумулатор за 
покретање агрегата за случај нужде, танк горива и остала опрема која обезбеђује 
потпуну аутономију рада агрегата. Ако је акумулатор извор електричне енергије 
за случај нужде онда њега и разводну таблу за случај нужде поставити у посебну 
просторију. 

2) Просторија извора електричне енергије за случај нужде се налази изнад главне 
палубе, ван подручја машинског простора, и иза сударне преграде. Улаз у 
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просторију је директан са отворене палубе. Акумулатор може да се постави у 
машински простор, по могућству на што већу висину од водене линије. 

11. Развод електричне енергије за случај нужде 
1) Са сабирница разводне табле за случај нужде посебним напојним кабловима 

напајати следеће потрошаче: 
(1) разводну таблу осветљења за случај нужде; 
(2) сигнализацију опште узбуне; 
(3) ватрогасну пумпу; 
(4) даљинско активирање уређаја за гашење пожара; 
(5) сигнал упозорења о активирању уређаја за гашење пожара; 
(6) сигнална средства; 
(7) електро погон пумпе за спасавање ; 
(8) друге системе које Управа сматра важним са становишта заштите људи, 

објекта и околине. 
2) Кабловску мрежу за случај нужде извести тако да продор воде у просторије 

испод палубе надвођа не може изазвати сметње на извору електричне енергије за 
случај нужде и на напајању потрошача изнад палубе. 

3) У напојним кабловима разводне табле за случај нужде и у струјним круговима 
осветљења за сличај нужде не постављати прекидаче. Овај захтев се не 
примењује када се разводна табла и мрежа са случај нужде нормално користе за 
основно осветљење 

4) Управа ће утврдити могућност да се мрежа основног осветљења може под 
одређеним условима користити као мрежа осветљења у нужди . 

12. Осветљење за случај нужде 
1) Извор електричне енергије за случај нужде а такође и краткотрајни извор 

електричне енергије за случај нужде напаја светиљке које су адекватно 
распоређене ради постизања осветљености. Светиљке за нужду поставити : 
(1) на излазима из просторија у којима истовремено може да борави већи број 

гостију или чланова посаде, као и у зборне просторије гостију и посаде у 
случају узбуне; 

(2) у пролазе из просторија из тачке 1. као и стамбених просторија до прилазног 
моста и чамца за спасавање ако је предвиђена његова употреба у случају 
евакуације; 

(3) у машинске просторе и излазе из њих; 
(4) у просторе дизел агрегата за случај нужде; 
(5) на места где се налазе противпожарни уређаји 
(6) са предње и задње стране главне разводне табле и разводне табле за случај 

нужде; 
(7) на местима за која Управа сматра да је то неопходно са становишта заштите 

људи, објекта и околине. 
2) Јачина осветљености за случај нужде износи бар 10% од нормалног осветљења . 

У машинским просторима осветљеност у нужди може да износи и 5% од 
основног ако постоје утичнице за преносне лампе које се напајају из мреже 
осветљења у нужди. Осветљеност путева из просторија на палубу до прилазног 
моста и чамаца за спасавање није мања од 0,5 Lux. 

3) Свака светиљка, или грло у комбинованим светиљкама осветљења за случај 
нужде, је означена црвеном бојом. 

4) Време укључења осветљења у нужди на краткотрајни извор електричне енергије 
за случају нужде, на угоститељским плутајућим објектима не траје дуже од 7 s. 
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11.17 Громобрански уређај 
1. Сваки угоститељски плутајући објекат, као и остали објекти чији је јарбол или било 

који део објекта виши од 6 m од нивоа воде при најмањем газу, jе обезбеђен од 
удара грома. 

2. Заштиту од грома извести на један од следећих начина: 
1) ако су труп објекта и јарбол од метала и имају добар електрични спој, онда на 

врху јарбола не треба поставити громобран. Ако се на врху објекта или јарбола 
налази било какав електрични или електронски уређај, на јарбол или објекат 
поставити громобрански шиљак који надвисује било који уређај на јарболу или 
објекту за најмање 0,3 m; 

2) ако је труп објекта од непроводљивог материјала, а јарбол је металан, треба 
предвидети плочу за уземљење и јарбол спојити са плочом; 

3) ако је јарбол од дрвета или од непроводљивог материјала, а на њему се налази 
електрични или електронски уређај, предвидети громобрански шиљак који 
надвисује за 0,3 m било који уређај на јарболу. Шиљак спојити громобранским 
одводом са металним трупом објекта или са плочом за уземљење, ако је труп од 
непроводљивог материјала. 

3. Громобрански шиљак направити од шипке пречника најмање 12 mm. Материјал 
шипке може да буде бакар, бакарна легура или челик заштићен од корозије. За 
јарболе од алуминијумских легура шиљак је од истог материјала. 

4. Громобрански одвод може да буде од траке, жице или ужета. Материјал може да 
буде бакар, бакарна легура или челик. Челик је на одговарајући начин заштићен од 
корозије. Пресек вода од бакра и бакарних легура је најмање 70 mm2 , а од челика 
најмање 100 mm2 . 

5. Громобранске одводе полагати по спољашњој страни јарбола и надграђа објекта, по 
могућности са што мањим бројем савијања, која се изводе са што је могуће већим 
полупречником кривине. 

6. Громобрански одводи се не воде кроз зоне где постоји опасност од експлозије. 
7. На објектима са непроводљивим трупом, за уземљење користити специјалну 

бакарну плочу дебљине 2 - 5 mm и минималне површине 0,25 m2. Плочу за 
уземљење причврстити за труп објекта испод најниже водне линије. 

8. На објектима од композитних материјала за уземљење се може употребити метална 
конструкција, уроњена у воду при свим условима употребе. 

9. Предвидети одговарајућу направу која омогућава спајање уземљења громобранског 
одвода или челичног трупа за уземљење на копну, док се објекат налази у доку или 
на навозу. 

10. Спојеве узмеђу громобранских шиљака, одвода и уземљења извести заваривањем 
или стезаљкама са завртњима. Стезаљке и завртње за спајање направити од бакра 
или његових легура или од челика заштићеног од корозије. 

11. Додирна површина између громобранског вода или уземљења није мања од 100 
mm2 за бакар и његове легуре и не мања од 1000 mm2 за друге материјале. 

12. Металне предмете, које се налазе у близини одвода за уземљење уземљити, ако 
нису уграђени на уземљеним конструкцијама или ако нису на други начин спојени 
са металним трупом објекта. 

 
11.18 Посебни захтеви за угоститељске плутајуће објекте 
1. Општи захтеви 

1) Захтеви ове тачке су допуна досад изнетих захтева и односе се на електричне 
уређаје плутајућих објеката предвиђених за смештај и боравак гостију. 
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2. Напајање 
1) Ако је на угоститељским плутајућим објектима, предвиђеним за 200 и више лица, 

извор електричне енергије за случај нужде дизел агрегат тада предвидети и 
акумулаторе као краткотрајни извор електричне енергије за случај нужде. 
Капацитет овог акумулатора, без допуњавања и уз максимално снижење напона 
за највише 10% од номиналног, обезбеђује напајање: 
(1) осветљења у нужди у трајању од најмање 30 min; 
(2) општи аларм, ако нема посебан акумулатор и сигнал упозорења о 

активирању противпожарног уређаја за време од 10 min. 
2) На посебно означеном, лако приступачном месту постоји направа за 

искључивање главног напајања објекта. Та направа је заштићена од 
неовлашћеног и случајног активирања. Управа може одобрити да се уместо 
наведене направе може користити одговарајући прекидач смештен на главој 
разводној табли ако је она смештена у просторији дежурног особља или у 
суседној службеној просторији са директним приступом. 

3) Генератори су опремљени уређајем који у случају настанка преоптерећења након 
5 s прво активира аларм, а потом аутоматски и постепено искључју мање важне 
потрошаче. Овакав уређај није обавезан уколико не постоји могућност 
преоптерећења у нормалном раду. 

4) На угоститељским плутајућим објектима, салама и стамбеним лађама  осветљење 
салона, места прикупљања, ходника и пролаза као и путева евакуације треба 
напајати са бар два независна струјна круга, а светиљке тако распоредити да се, у 
случају искључења једног од кругова, обезбеди што боља и што равномернија 
осветљеност. 

5) Сигнализација опште узбуне на угоститељским плутајућим објектима се 
непрекидно напаја из акумулатора и то без обзира на режим његовог пуњења или 
пражњења. 

3. Каблови 
1) Сви каблови су израђени од материјала адекватних својстава по питању 

отпорности на пламен и развијања токсичних гасова у случају пожара. 
2) Напојни каблови пумпи речне воде, компресора, управљачких и сигналних 

вентила аутоматског спринклер система, се не полажу кроз кухиње, оставе и 
хладњаче. 

3) Употреба негоривих каблова дефинисана је у пројектима откривања, 
сигнализације и дојаве пожара као и пројектима система за гашење пожара које 
надлежном органу на одобрење достављају признате организације или 
специјализоване фирме. 

4) Извештаји о мерењу отпора изолације и отпора уземљења достављају се 
надлежном органу  на сваком редовном прегледу угоститељског плутајућег 
објекта. 

4. Постављање електричних уређаја на угоститељским плутајућим објектима 
1) У заједничким просторијама, салонима и стамбеним просторијама за госте могу 

се поставити електрични уређаји који испуњавају захтеве из ових правила. 
2) Електромотори вентилатора опште вентилације имају најмање 2 уређаја за 

даљинско искључивање, с тим да су међусобно максимално удаљени. Други 
уређај за искључивање има приступ са отворене палубе или га поставити у 
просторији дежурног лица (ако таква постоји). 

3) Главна разводна табла, разводна табла за нужду као направе не могу бити 
смештене у кухиње, оставе и хладњаче. 
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4) Могу се постављати само светиљке израђене од материјала који имају најмање 
особину самогасивости по питању отпорности на пламен, и не развијају токсичне 
гасове под дејством пламена. 

 
11.19 Допунски захтеви за статичке претвараче снаге 
1. Општи захтеви 

1) Захтеви ове тачке примењују се на статичке претвараче снаге са 
полупроводницима као и на друге полупроводничке уређаје у системима за 
напајање и регулацију у струјним круговима битних уређаја. 

2) Статички претварачи за напајање битних уређаја чија снага превазилази 100 kVA 
подлежу одобрењу техничке документације и извештаја о завршним 
испитивањима које доставља произвођач. Претварачи мањих снага имају изјаву о 
усаглашености са релевантним стандардима коју доставља произвођач. 

 Полупроводнички уређаји за регулацију напона или управљање побудом 
електричних машина, сматрају се делом саме машине и као такви не подлежу 
посебном одобрењу. 

3) Финалном одобрењу након уградње подлежу статички претварачи снаге преко 
100 kVA. Надлежном органу се презентују испитивања у раду са свим 
карактеристичним режимима оптерећења у нормалним условима експлоатације. 
У свим условима системи који се напајају са претварача  функционишу потпуно 
исправно. 

2. Дозвољне деформације напона 
 Коефицијент нелинеарних изобличења напона мреже (К), која настају због рада 

полупроводника снаге није већи од 10%.  
 Коефицијент нелинеарних изобличења се одређује по формули 
 
 
 
 
 где је: 
  Um - ефективна вредност m-тог хармоника напона; 
  UI - ефективна вредност основног хармоника. 

1) Хармоници настали као последица рада полупроводника не изазивају сметње у 
раду регулатора напона на генераторима са којих се напајају. 

 
11.20 Конструкција електричних уређаја 
1. Израда 

1) Карактеристике електричних уређаја које нису наведене у овом члану, одговарају 
стандардима израде и испитивања дефинисаним у IEC 61892-3. 

2) Електрични уређаји, у којима може доћи до скупљања кондензата, су опремљени 
направом за одвод воде. Унутар уређаја су канали који омогућавају одвод 
кондензата из свих делова уређаја.  

3) Електрични уређаји са принудном вентилацијом предвиђени за постављање на 
нижим местима влажних просторија, имају такав систем вентилације који 
спречава усисавање влаге и уљних пара. 

2. Заштита од електричне струје 
1) Метална кућишта електричних уређаја који раде са напоном већим од 

сигурносног и немају двоструку или појачану изолацију, имају стезаљку за 
уземљење, обележену знаком уземљења. 
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2) Метални делови електричних уређаја који нису под напоном, и који се могу 
дохватити за време експлоатације, а могу се наћи под напоном услед оштећења 
изолације, имају поуздан електрични спој са делом на коме је стезаљка за 
уземљење. 

3. Повезивање 
1) За унутрашње ожичење разводних уређаја, управљачких пултева итд. користити 

проводнике најмањег пресека од 1 mm2. За системе управљања, заштите и 
мерења разних параметара, сигнализацију и унутрашње везе могу се користити 
проводници пресека најмање 0,5 mm2. 

2) Делове који проводе струју причврстити да не буду оптерећени додатним 
механичким оптерећењем и не причвршћивати их завртњима који се уврћу 
директно у изолациони материјал. 

3) Крајеве многожичаних каблова и проводника обрадити на одговарајући начин у 
зависности од типа употребљене стезаљке, или поставити кабловске папучице. 

4) Учвршћивање и полагање изолованих проводника извести тако да се не смањује 
отпор изолације и да се избегну механичка оштећења. 

5) Проводнике димензионисати и сместити да температура изолације у нормалним 
условима или за време док се не искључи струја кратког споја, не пређе 
дозвољене вредности. 

6) Прикључивање изолованих проводника на стезаљкама или сабирницама извести 
тако да при нормалном раду изолација проводника не буде изложена деловању 
повишене температуре. 

 
11.21 Разводни уређаји 
1. Конструкција 

1) Костур и стране разводних табли и кутија су од метала или неког другог чврстог 
и негоривог материјала. У стамбеним просторијама разводне кутије могу да буду 
и од изолационог материјала који не шири пламен. 

2) Разводне табле зависно од места уградње имају минимални степен механичке 
заштите према захтевима ових правила. 

3) Разводни уређаји постављени на местима која су приступачна неслужбеним 
лицима, имају врата која се отварају посебним кључем, једнаким за све разводне 
уређаје на објекту. 

4) Врата разводних табли су тако конструисана да омогуће приступ свим деловима 
који захтевају одржавање. У отвореном положају, врата се могу фиксирати. 
Панели и врата која се отварају, а на којима је уграђена електрична опрема за 
управљање и прибор за мерење, су поуздано уземљени бар једном гибљивом 
везом. 

5) Електрична опрема и прибор који захтевају послуживање и контролу су лако 
приступачни, и не треба их постављати на висину изнад 2 m од пода. 

6) На разводним уређајима са уклопном и заштитном апаратуром напона треба 
поставити уређај који показује да су сабирнице под напоном. 

2. Сабирнице 
1) Пораст температуре сабирница и неизолованих проводника разводних уређаја 

при пуном оптерећењу не буде већи од 45 0C. Пораст температуре при кратком 
споју одређивати према IEC 439-1. 

2) Сабирнице за изједначење су прорачунате најмање за половину номиналне струје 
највећег прикљученог генератора. 
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3) Топлотно деловање сабирница у раду или при кратком споју, не сме да повиси 
температуру изолатора и елемената за фиксирање од изолационог материјала 
изнад дозвољене. 

4) Сабирнице и неизоловани проводници у разводним уређајима имају потребну 
топлотну и механичку чврстоћу да без оштећења издрже највеће струје кратког 
споја које могу настати на одговарајућим местима струјног круга. 

 Прорачун механичке отпорности сабирница на динамичке силе које настају за 
време кратког споја, је у складу са методологијом према IEC 865-1. 
5) Изолатори и конструкциони елементи за учвршћење шина и неизолованих 

проводника издрже динамичке силе кратког споја. 
6) Сопствена учестаност вибрација бакарних тракастих сабирница је изван подручја 

од 40 - 60 Hz и 90 - 110Hz. 
7) Сабирнице и неизоловани проводници различитих полова су обојени: 

(1) црвено, за позитиван пол; 
(2) плаво, за негативан пол; 
(3) жуто-зелено, за уземљења и заштиту; 
(4) сиво, за средњи вод. 

 Вод за изједначење се означава бојом пола на који се он прикључује и осим тога 
белим попречним пругама. 
8) Сабирнице и неизоловани проводници различитих фаза су обојени: 

(1) зелено, за фазу 1; 
(2) жуто, за фазу 2; 
(3) љубичасто, за фазу 3; 
(4) сиво, за неутрални проводник; 
(5) жуто-зелено, за уземљење и заштиту. 

9) Међусобни положај сабирница и неизолованих проводника појединих фаза или 
полова у разводној табли је свуда исти. 

10) Највеће дозвољено оптерећење сабирница и неизолованих проводника одговара 
табели 11.24-1. 

 
    Табела 11.24-1 

Највеће дозвољено оптерећење (A)  

Наизменична струја 40-60 Hz Једносмерна струја 

Обојене 
сабирнице 

Необојене 
сабирнице 

Обојене 
сабирнице 

Необојене 
сабирнице 

Број 
шина; 

 
Димензије 

шине 
(mm) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

12h2 
15h2 
15h3 

163 
203 
242 

295 
407 
431 

144 
182 
222 

260 
302 
391 

170 
208 
254 

306 
366 
436 

157 
189 
228 

274 
334 
398 

20h2 
20h3 
20h5 

268 
298 
423 

457 
511 
718 

242 
272 
378 

410 
460 
645 

273 
308 
431 

480 
576 
213 

247 
277 
390 

430 
517 
670 

25h3 
25h5 

392 
502 

665 
870 

351 
455 

600 
780 

405 
522 

692 
883 

357 
568 

632 
810 
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30h3 456 782 410 703 468 820 423 645 

30h5 
40h5 

40h10 

587 
782 
1080 

1030 
1305 
1960 

522 
678 
975 

910 
1170 
1760 

617 
783 
1130 

1040 
1340 
2010 

552 
720 
1045 

945 
1220 
1170 

50h5 
50h10 
60h5 

901 
1335 
1075 

1565 
2340 
1830 

820 
1195 
980 

1430 
2110 
1690 

965 
1445 
1135 

1650 
2470 
1470 

845 
1300 
1015 

1490 
2980 
1820 

60h10 
80h10 
100h10 

1560 
2010 
2450 

2730 
3400 
4050 

1430 
1820 
2210 

2420 
3000 
3520 

1630 
2750 
2610 

2860 
3640 
4680 

1430 
1880 
2210 

2600 
3380 
4150 

 
Температура сабирница и неизолованих проводника не прелази 90оC. 
Табела 11.24-1 је састављена за температуру околине од 40оC уз услов да: 

(1) међусобно растојање шина у снопу буде једнако дебљини шине; 
(2) буде обојена само спољашња површина снопа. Ако је температура околине 

различита од 40оC, или се употребљавају шине којима пресек није наведен у 
табели 11.24-1, оптерећење прерачунати. 

11) Исијавање и одвод топлоте сабирница и неизолованих проводника не делује 
штетно на прибор за мерење и уклопне апарате 

3. Избор уређаја и прорачун кратког споја 
1) Електричне уређаји су одабирани тако да у нормалним радним условима њихови 

номинални напони, номинална оптерећења и дозвољене температуре не прелазе 
дозвољене вредности. Предвиђена преоптерећења и струје у прелазним 
режимима не изазивају достизање опасних температура. Уређаји заштите од 
кратког споја који се уграђују у главне разводне табле, имају прекидну и уклопну 
моћ дефинисану сагласно IEC 947-2 (тест секвенца II тачка 8.3.4). 

2) Номинална прекидна моћ електричних уређаја, предвиђена за прекидање струје 
кратког споја, не сме да буде мања од највеће струје кратког споја на месту 
њихове уградње. 

3) Номинална уклопна моћ аутоматских прекидача је најмање једнака очекиваној 
максималној струји кратког споја на месту уградње. 

4) Номинална динамичка отпорност електричних уређаја, који нису предвиђени за 
прекидање струје кратког споја, није мања од очекиване највеће струје кратког 
споја на месту уградње. 

5) Термичка отпорност уређаја одговара очекиваној струји кратког споја на месту 
уградње, као и предвиђеном трајању кратког споја, условљеном селективним 
деловањем заштите. 

6) Дозвољава се употреба аутоматских прекидача, који немају прекидну и/или 
уклопну моћ која одговара очекиваној струји кратког споја на месту уградње, под 
условом да испред њих постоји заштита топљивим осигурачима или другим 
прекидачима који имају потребне номиналне вредности бар за струју кратког 
споја, а не представљају прекидач генератора. 

7) У струјним круговима у којима оптерећење прелази 100 А поставити аутоматске 
прекидаче. 

8) Прорачун кратког споја се врши на бази стандарда IEC 61363-1 или 
прорачунском методом одобреном од надлежног органа. 

9) При прорачуну очекиване струје кратког споја узима се у обзир еквивалентни 
пуни отпор система на страни извора. Извор струје представља обалски 
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прикључак или скуп генератора који се могу укључити паралелно и сви 
електромотори који истовремено раде. Струје генератора и мотора израчунати на 
основу њихових карактеристика. У недостатку тачних података за наизменичне 
електромоторе узимају се следеће ефективне вредности: 
- у почетку кратког споја 6,25 x In; 
- у моменту Т после кратког споја 2,5 x In; 
- у моменту 2Т после кратког споја 1,0 x In; 
- за највећу вршну вредност 8,0 x In; 

 (In - укупна номинална струја у раду). 
 У случају једносмерне струје за одређивање највеће вредности струје кратког споја, 

за еквивалент електромотора узима се вредност једнака шестострукој вредности 
суме номиналних струја електромотора који истовремено раде. 

 Прорачун извршити за следеће случајеве кратког споја: 
- на страни генератора; 
- на сабирницама главне разводне табле; 
- на сабирницама разводне табле за случај нужде; 
- на потрошачима и разводним таблама који се напајају непосредно са главне 

разводне табле, као и у осталим случајевима карактеристичним за систем. 
Прорачун најмање струје кратког споја се врши ако је потребна провера 
надструјних окидача. Прорачун кратког споја садржи попис предвиђених 
уклопних уређаја и њихових карактеристика, као и струју кратког споја на 
месту њихове уградње. 

4. Инструменти 
1) За обалски прикључак уградити на главну разводну таблу по један амперметар и 

волтметар. 
2) За сваки генератор уградити на главну разводну таблу и на разводну таблу за 

случај нужде: 
(1) амперметар са преклопком за мерење струје у свакој фази; 
(2) волтметар са преклопком за мерење фазних и линијских напона; 
(3) фреквенцметар (дозвољава се двојни фреквенцметар за генераторе који раде 

паралелно); 
(4) ватметар (за снаге изнад 100 KVA); 
(5) други неопходни прибор према захтеву надлежног органа. 

3) У струјним круговима битних потрошача, као и у осталим струјним круговима 
према захтеву надлежног органа су уграђени амперметри. Могу се уграђивати 
амперметри са преклопкама за највише 2 потрошача. 

4) На главну разводну таблу и разводну таблу за случај нужде, за сваку мрежу 
изолованог система је уграђен по један уређај за контролу отпора изолације или 
један уређај са преклопком. 

 Струја пропуштања према маси уређаја за контролу изолације је највише 30 mА. 
Звучну и светлосну сигнализацију о недопустивом смањењу отпора изолације 
извести на местима где је лако уочљива од стране службених лица. На објектима 
без дежурне службе такву сигнализацију поставити такође у централни пулт 
управљања. 

5) Номинални напони, струје и снаге извора електричне енергије и битних уређаја 
обележени су црвеном ознаком на мерним скалама инструмената, а на скалама 
осталих инструмената према захтеву надлежног органа. 

5. Размештај инструмената и уређаја 
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1) Апарате, мерне и контролне инструменте који припадају генератору или неком 
битном уређају поставити у поље разводне табле које припада том генератору 
или уређају. 

2) Прекидаче постављати и спајати на сабирнице тако, да у искљученом положају 
покретни контакти и сва заштитна и контролна апаратура, која је у вези са 
прекидачем, не буде под напоном. 

3) Осигурачи у разводним уређајима су лако приступачни и замена топљивих 
уложака не представља опасност за лица која их послужују. Осигурачи на 
стојећим разводним таблама нису постављени ниже од 150 mm и више од 1800 
mm од пода. У струјним круговима потрошача, осигураче постављати између 
сабирница и прекидача.  

4) Осигурачи који се заврћу су прикључени на струјни круг тако да се напон доводи 
на доњи контакт осигурача. 

5) Осигурачи који припадају једном струјном кругу поређани су у истом реду 
водоравно или усправно у зависности од конструкције осигурача. Осигурачи у 
струјним круговима наизменичне струје, обзиром на редослед фаза су међусобно 
постављени слева на десно или одозго надоле. У струјним круговима 
једносмерне струје осигурачи позитивног пола су постављени са десне, односно 
са горње стране. 

6) Управљачки уређаји, апарати, мерни прибор, поља и струјни кругови на 
разводним таблама имају натписе. Положаји уклопних уређаја су означени. Осим 
тога, означене су и номиналне струје уграђених осигурача и обележена подешена 
струја аутоматских окидача. 

7) Сваки струјни круг разводне табле има у свом неуземљеном полу или фази 
одговарајући прекидач или осигурач. Прекидачи се не морају постављати у 
разводним орманима осветљења, ако имају заједнички прекидач, ни у струјним 
круговима направа за блокирање и сигнализацију, као и за локално осветљење 
разводне табле ако су заштићени осигурачима. 

6. Светлосна сигнализација 
1) За светлосну сигнализацију треба употребљавати боје и врсте сигнала наведене у 

табели 11.24-2. 
 
Табела 11.24-2. 

Ред. 
бр. 

Боја Значење Врста 
сигнала 

Стање уређаја 

трепћући 
критични сигнал опасности, 
захтев за хитну интервенцију 

1 црвена опасност 

стални 
критичан сигнал запажен, 

али још није отклоњен 

трепћући 
ненормално стање, али није 
неопходно хитно отклањање 

2 жута пажња 

стални 
ненормално стање, запажено, 

али не отклоњено 

сигурност трепћући резервни механизам у раду 

3 зелена нормални 
рад 

стални нормални режим рада 
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4 плава упутства и 
обавештења 

стални уређаји спремни за рад,  
присутан напон, све у реду 

5 бела опште 
обавештења 

стални осветљење натписа аутоматског деловања, 
остали сигнали 

 
7. Паралелан рад извора електричне енергије 

1) Ако извори електричне енергије нису предвиђени за дуготрајан паралелан рад, 
препоручује се такав начин спајања који омогућава паралелан рад само за време 
пребацивања оптерећења са једног извора на други. 

2) Ако је предвиђен паралелан рад генератора наизменичне струје, на главној 
разводној табли треба уградити уређај за синхронизацију. Код аутоматске 
синхронизације треба предвидети и резервну ручну синхронизацију. 

8. Заштитни уређаји 
1) Струјни кругови разводних табли су заштићени од кратких спојева и 

преоптерећења одговарајућим уређајима постављеним на почетку сваког 
струјног круга, по могућности што ближе стезаљкама напајања. Није потребна 
заштита струјних кругова од преоптерећења, ако потрошачи који се напајају са 
тих 
струјних кругова имају своју посебну заштиту од преоптерећења а кабл је 
одабран за највећу радну струју потрошача. 

2) Заштитни уређаји су одабрани с обзиром на карактеристике потрошача којег 
штите, тако да они прораде при свим преоптерећењима пре него што наступи 
недозвољено загревање изолације. 

3) Систем заштите изабрати како према струјама преоптерећења тако и према 
очекиваним струјама кратког споја. 

4) Заштиту од преоптерећења поставити: 
(1) у све фазе - код трофазног четворопроводног система са уземљеном нулом; 
(2) у најмање у две фазе - код тропроводног изолованог трофазног система; 
(3) најмање у позитивном полу или у једној фази – код двопроводних система; 

5) Заштиту од кратког споја поставити у сваком изолованом полу система 
једносмерне струје као и у свакој фази система наизменичне струје. Уређаје 
заштите од струје кратког споја подесити тако да прораде при струји од најмање 
200% номиналне струје. За заштиту од кратког споја струјних кругова и 
потрошача дозвољава се употреба једних истих заједничких уређаја. 

6) Ако у струјном кругу има поједних делова са мањим пресеком кабла, за сваки 
кабл са мањим пресеком се поставља посебна заштита уколико постојећа 
заштита не штити и кабл мањег пресека. 

7) У напојним кабловима разводне табле за нужду као и њеним струјним круговима 
не примењују се заштитни уређаји који се не могу поново укључити одмах након 
прораде заштите. 

9. Заштита генератора 
1) Генератори који нису предвиђени за паралелан рад имају заштиту од 

преоптерећења и кратког споја, при чему се генератори снаге до 10 KW (KVA) 
могу заштитити само осигурачима, генератори снаге од 10 до 50 KW (KVA) могу 
се заштитити осигурачима и уклопним уређајима са прекострујним релејима а 
преко 50 KW (KVA) одговарајућим прекидачима. 

2) Генератори предвиђени за паралелан рад имају заштиту од: 
(1) преоптерећења; 
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(2) кратког споја; 
(3) повратне струје или снаге; 
(4) минималног напона. 

3) За заштиту генератора од преоптерећења препоручује се уређај који има 
сигнализацију и не дозвољава могућност аутоматског поновног укључења 
генератора. 

4) Препоручује се примена уређаја који након 5 s прво активира аларм а потом 
аутоматски и постепено искључју мање важне потрошаче ако дође до 
преоптерећења генератора. 

5) Заштита од кратког споја је подешена изнад 150% номиналне струје. Искључење 
генератора  је са краткотрајном задршком ( до 500 ms ) и усклађено са 

селективношћу система. 
6) Заштиту генератора од кратког споја у изолованим системима се поставља у 

свим фазама и половима. Заштита од кратког споја не сме да буде блокирана 
деловањем поднапонске заштите. 

7) Заштита генератора од повратне снаге или струје код паралеланог рада се бира 
према карактеристикама погонског мотора. Време задршке износи 2 до 5 s. 
Могућност подешавања заштите од повратне струје или снаге износи 8-15% 
номиналне снаге генератора. 

8) Поднапонска заштита онемогућује укључење генератора на сабирнице док се 
напон генератора не устали и док не достигне најмање 80% номиналног напона. 

 При снижењу напона на 70%-30% номиналне вредности заштита искључи 
генератор са временском задршком, а делује тренутно при покушају укључења 
док се не постигне горе наведени минимални напон. 

10. Заштита електромотора 
1) Струјни кругови разводних табли и разводних уређаја за напајање мотора снаге 

изнад 0,5 kW су опремљени заштитом од кратког споја и преоптерећења. 
 Електромоторе снаге мање од 0,5 kW заштитити од кратког споја. 
2) Заштита од преоптерећења мотора са сталним оптерећењем има окидач за 

искључење мотора у подручју између 105 и 125% номиналне струје. Време 
искључења је усклађено са топлотном карактеристиком штићеног мотора. 

11. Заштита трансформатора 
1) У напојним кабловима примарних намотаја трансформатора поставити уређаје за 

заштиту од кратког споја а заштиту од преоптерећења предвидети само за 
трансформаторе снаге веће од 6,3 KVA.  

2) Ако су трансформатори предвиђени за паралелан рад поставити прекидаче на 
примарној и секундарној страни који не мора да делују истовремено. 

3) Преспајање струјних мерних трансформатора треба вршити тако да им 
секундарни намотаји буду увек кратко спојени. 

12. Заштита акумулатора 
1) За акумулаторе, осим акумулатора за покретање мотора са унутрашњим 

сагоревањем, предвидети заштиту од кратког споја. 
2) Сваки уређај за пуњење акумулатора има одговарајућу заштиту од пражњења, у 

случају да се смањи или нестане напон на уређају за пуњење. 
13. Заштита контролних сијалица, волтметра, кондензатора и напонских калемова 

1) Контролне сијалице, мерни прибор и прибор за регистровање имају заштиту од 
кратког споја или направе које ограничавају струје кратког споја. 

 Контролне сијалице не морају да имају сопствену заштиту од кратког споја ако 
се: 
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(1) налазе у заједничком кућишту уређаја; 
(2) напајају од струјних кругова који се налазе у кућишту уређаја; 
(3) оштећење струјног круга сијалица не може изазвати прекид рада уређаја; 
(4) заштита струјног круга уређаја није већа од 25 А. 

2) Уређаји за заштиту од кратког споја или направе које ограничавају ту струју, су 
постављене што ближе стезаљакама на страни напајања. 

3) Напонски калемови апарата и направа управљања у принципу имају заштиту од 
кратког споја али могу бити и без заштите ако: 
(1) су калемови постављени у заједничком кућишту уређаја, имају заједничку 

заштиту и припадају систему управљања једног уређаја; 
(2) струјни кругови управљања калемова не излазе изван кућишта апрата. 

4) Кондензатори који се постављају у струјне кругове главних разводних табли, 
разводних табли за случај нужде, као и битних уређаја имају заштиту од кратког 
споја. 

 
11.25 Електрични агрегати 
1. Општи захтеви 

1) Дизел агрегати за напајање битних уређаја чија снага превазилази 100 kVA 
подлежу одобрењу техничке документације и извештаја о завршним 
испитивањима које доставља произвођач. Aгрегати мањих снага имају изјаву о 
усаглашености са релевантним стандардима коју доставља произвођач. 

2) Дизел агрегати су прорачунати за непрекидан рад. 
2. Регулација напона генератора наизменичне стује 

1) Сваки генератор наизменичне струје има аутоматско подешавање напона. 
Направе за ручну регулацију побуде генератора су смештене у кућишту 
генератора или унутар главне разводне табле и заштићене од нестручног 
руковања. 

2) Агрегати наизменичне струје имају такав систем подешавања напона, с обзиром 
на регулациону карактеристику погонског мотора, да се при промени оптерећења 
од празног хода до номиналног оптерећења при фактору снаге 0,8, одржава 
номинални напон са тачношћу од 2,5% (код агрегата за случај нужде 3,5%). 

3) Генератори наизменичне струје имају довољну резерву побуде тако да могу у 
току два минута одржати номинални напон у тачности 10% при преоптерећењу 
генератора струјом једнаком 150% номиналне и фактору снаге од 0,6. 

4) Нагле промене симетричног оптерећења генератора, који ради при номиналном 
броју обртаја и номиналном напону, не смеју изазвати пад напона испод 85% 
нити повишење изнад 120% номиналног напона. После тога напон генератора у 
року од највише 1,5 s се устали у обиму од 3% номиналног напона. За агрегат за 
случај нужде те величине могу бити повећане до 5 s и највише 4% номиналног 
напона. Ако не постоје посебни захтеви за величину наглог оптерећења 
генератора, дозвољава се примена оптерећења од 60% номиналне струје са 
индуктивним фактором снаге 0,4 које се укључује при празном ходу а затим 
искључује. 

3. Расподела оптерећења при паралелном раду агрегата 
1) Карактеристика регулатора броја обртаја погонског мотора генератора 

наизменичне струје, одређеног за паралелан рад, је таква да, током паралелног 
рада у подручју од 20 - 100% укупног активног оптерећења, расподела активног 
оптерећења појединих генератора буде сразмерна њиховом процентуалном 
учешћу у укупном активном оптерећењу и да се не разликује за више од 10% од 
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активне снаге највећег генератора. Наведена расподела оптерећења се постиже 
без ручног регулисања броја обртаја погонског мотора и напона. 

2) Агрегати одређени за паралелан рад, имају такав систем за компензацију 
реактивног пада напона да, се током паралелног рада агрегата, разлика у 
реактивном оптерећењу сваког генератора не разликује од величине 
пропорционалне њиховим снагама за више од 10% номиналног реактивног 
оптерећења највећег генератора. 

11.26 Електричне машине 
1. Електромотори за погон битних уређаја снаге преко 50 kW као и електромотори 

чија снага превазилази 100 kW подлежу одобрењу техничке документације и 
извештаја о завршним испитивањима које доставља произвођач. Електромотори за 
погон битних уређаја мањих снага имају изјаву о усаглашености са релевантним 
стандардима коју доставља произвођач. 

2. У принципу сви електромотори за погон битних уређаја су израђени у складу са 
захтевима изнесеним у овом члану и према стандарду IEC 301. 

3. Ако је машина тако израђена да се након уградње у објекат њен доњи део налази 
испод патоснице, обезбедити да улаз вадуха за њену вентилацију не буде са доње 
стране. 

4. Код машина на отвореним палубама не препоручује се употреба вентилације са 
спољашњим струјањем. 

5. Обртне делове и намотаје електричних копчи извести или причврстити тако да се у 
случају наглог заустављања не оштећују. 

6. Електричне копче су тако избалансиране да при обртању не стварају знатнија 
додатна напрезања осовине. 

7. На електричним копчама највећи момент у режиму појачане побуде не прелази 
двоструки номинални момент копче. 

8. Колекторске машине практично раде без варничења при било ком оптерећењу у 
подручју од празног хода до номиналног оптерећења. При преоптерећењима, 
прекретањима и покретањима машина не појављује се варничење које може да 
проузрокује оштећење четкица или колектора. 

 
11.27 Трансформатори 
1. Трансформатори чија снага превазилази 100 kW подлежу одобрењу техничке 

документације и извештаја о завршним испитивањима које доставља произвођач. 
Трансформатори мањих снага за напајање битних уређаја имају изјаву о 
усаглашености са релевантним стандардима коју доставља произвођач.  

2. Трансформатори за напајање електричне мреже или неког битног уређаја, у 
принципу су израђени у складу са захтевима изнесеним у овом члану и стандарда 
IEC 303. 

3. Разлика између предвиђеног номиналног односа трансформације и измереног 
односа трансформације у празном ходу, није већа од 0,5% номиналног односа 
трансформације или 10% од измереног напона кратког споја, већ према томе која је 
вредност од ове две мања. 

4. Код једнофазних или трофазних трансформатора који служе за напајање електричне 
мреже промена напона при радном оптерећењу, у подручју између празног хода и 
номиналног оптерећења, не прелази 5% за трансформаторе снаге до 5kVA по фази и 
2,5% за трансформаторе већих снага. 

5. Конструкција трансформатора и систем хлађења обезбеђују да при 10% 
преоптерећења за време од 60 min. и 50% преоптерећења за време од 5 min. не дође 
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до повећања температуре намотаја изнад граничних вредности за примењену класу 
изолације. 

 
11.28 Акумулатори 
1. Акумулаторске батерије су израђене у складу са захтевима изнесеним у овом члану 

и стандарда IEC 305. Конструкција активног дела омогућава да издржавају 
краткотрајне струје кратког споја, као и струје преоптерећења које могу да се појаве 
у току рада. Електрични спојеви између појединих елемената су отпорни на 
деловање електролита. 

2. Судови појединачних ћелија као и кућишта батерија сатављених од више ћелија су 
израђени од материјала који не мења своја својства и није подложан оштећењима 
код промена температуре околине у границама од -30оC до +60оC. 

3. Судови акумулатора направљени од челика су заштићени од корозије у условима 
који владају на месту уградње. 

4. Материјали за израду сандука за смештај акумулатора су отпорни на деловање 
електролита. Акумулатори постављени у сандуцима, су учвршћени тако да је 
онемогућено помицање. 

5. Акумулатори су израђени тако да при потпуно напуњеном стању, после 28 дана 
стајања без оптерећења, при температури од 20 ± 5оC, самопражњење акумулатора 
не буде веће од 30% номиналног капацитета - за акумулаторе са киселином и 25% 
номиналног капацитета - за челичне акумулаторе. 

 
11.29 Електрични апарати 
1. Општи захтеви 

1) Конструкција електричних нисконапонских склопних апарата je у складу са 
захтевима изнесеним у овом члану и стандарду IEC 302. 

2) Сви прекидачи и растављачи су опремљени механичким или електричним 
показивачима положаја контаката на месту управљања.  

3) Смер кретања ручица за управљање склопних апарата и покретача  је такав да 
окретању ручке у смеру казаљке на сату или помицању ручице (полуге) нагоре 
или напред, одговара укључењу апарата, повећању броја обртаја, повишењу 
напона итд. При управљању уређајима за дизање или спуштање, окретање 
ручице у смеру казаљке на сату или помицању ручица (полуга) према себи 
одговара подизању, а окретање супротно од казаљке на сату или помицање од 
себе спуштању. 

4) Аутоматски прекидачи имају механизам за слободно окидање, без обзира у 
којем положају се налази ручица за управљање. 

5) Механизам погона растављача осигурава задржавање контаката у отвореном 
стању. 

6) Погонски механизми прекидача су тако израђени да у случају нестанка 
управљачког напона контакти прекидача остану у положају у којем су се 
налазили. 

7) Електромоторни погон механизма прекидача обезбеђује правилно укључивање 
прекидача у свим условима оптерећења и при напону управљања између 85% и 
110% номиналног напона. 

8) Рад погона при 110% номиналног напона управљања не изазива механичка 
оштећења прекидача и прекомерно хабање контаката које може довести до 
смањења прекидне моћи. 
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9) Снижење напона до 75% номиналног напона управљања не изазива одвајање 
или слабљење притиска покретних контаката ниже од номиналног потребног, 
при температури околине од +400C и топлом намотају. 

10) Отпорници су тако размештени и проветравани да не загревају друге направе 
преко дозвољене температуре. 

11) Спојеви између елемената отпроника или између њих и стезаљки, ако се не 
предвиђа њихово растављање, су заварени или механички упресовани. 
Дозвољава се лемљење ако радна температура елемената не прелази дозвољену 
температуру легуре за лемљење. 

12) Кућишта осигурача са топљивим улошцима су потпуно затвореног типа да 
евентуална појава лука унутар кућишта нема никакво штетно дејство на 
оближње делове. 

13) Кућишта топљивих уложака су тако израђена да се прегоревање топљивих 
уложака може установити погледом. 

14) Кућишта, улошци, гнезда, стезаљке и држачи осигурача су израђени од 
нехигроскопног и негоривог изолационог материјала. Тело топљивог улошка, у 
струјним круговима са безопасним и нижим напоном, може да буде од 
материјала који споро шири пламен. 

 
11.30 Електромагнетне кочнице 
1. Електромагнетна кочница проради (закочи) при нестанку напона на намотају 

кочнице. 
2. Смањење напона за 30% од номиналног, при угрејаном стању електромагнетне 

кочнице, не изазива кочење. 
3. Електромагнетна кочница има могућност ручног откочења. 
4. Препоручује се да електромагнетне кочнице имају најмање две опруге за стезање. 
5. Намотаји паралелне побуде електромагнетне кочнице са сложеном побудом држе 

кочницу у откоченом стању и када кроз радни намотај не протиче струја. 
6. Намотаје паралелне побуде израдити или заштитити тако да се не могу оштетити од 

пренапона који настаје приликом њиховог искључења. 
 
11.31 Светиљке 
1. Општи захтеви 

1) Светиљке и остали инсталациони материјал су израђени у складу са захтевима 
изнесеним у овом члану и према стандарду IEC 306. 

2) Кућишта светиљки су израђена од материјала отпорног на корозију и имају 
одговарајућу механичку чврстоћу у складу са местом уградње. Примењени 
пластични материјали у погледу отпорности на ватру су барем самогасиви. 

3) Изолационе делове светиљки на које се причвршћују делови под напоном, 
израђивати од материјала који на температури до 5000C не испарава отровне 
или запаљиве гасове. 

4) Кућишта светиљки које се постављају на запаљиве материјале или у њиховој 
близини се не загревају изнад 900C. 

5) Изолациони делови грла светиљки су од керамике или материјала сличних 
својстава, а остали делови од негоривих нехигроскопних материјала. Метални 
делови грла су од материјала отпорних на корозију и имају одговарајућу 
механичку чврстоћу. 

6) Пригушнице, кондензаторе и остали прибор светиљки са тињавим пражњењем 
заштитити прописно уземљеним металним кућиштима. 
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7) Кондензатори имају направу за пражњење која осигурава да 1 min. после 
искључења кондензатора његов напон не буде већи од безопасног. 

8) Пригушнице и трансформаторе са већим индуктивним отпором постављати што 
ближе светиљци. 

2. Утичнице и утикачи 
1) Контактна гнезда утичница су тако направљена да обезбеђују трајан притисак у 

контакту са чепом утикача. 
2) Чепови за струје веће од 10А су цилиндрични, при томе они могу бити пуни или 

шупљи. 
3) Утичнице и утикачи за напон већи од безопасног имају контакт за спајање жиле 

за уземљење прикључног кабла. 
4) Утичнице са кућиштем заштите IP 55 и веће су тако израђене да је обезбеђен 

предвиђени степен заштите, независно до тога да ли се утикач налази у 
утичници или не. 

5) Утичнице са номиналном струјом већом од 16 А имају уграђен прекидач. 
Препоручује се уградња блокаде тако да није могуће увлачење и извлачење 
утикача док је прекидач укључен. 

6) Код утичница без блокирања удаљеност између контаката кроз ваздух и по 
изолационом материјалу је толика да не може настати кратак спој услед 
прескока лука при извлачењу утикача ако су оптерећени 25% јачом струјом од 
номиналне и при номиналном напону. 

7) Утичнице и утикачи су израђени тако да при уметању утикача у утичницу, чеп 
за уземљење успостави контакт са гнездом за уземљење пре спајања чепова који 
воде струју. 

8) Материјала за израду изолационих делова за учвршћење чепова који воде струју 
и контактних гнезда су керамички или имају евивалентна својства. 

9) Утичнице и утикачи немају уграђене осигураче. 
 
11.32 Електрични апарати за грејање и кување 
1. Електрични апарати за грејање и кување су израђени у складу са захтевима 

изнесеним у овом члану и према стандарду IEC 307. 
2. Носиви делови конструкције апарата за грејање и кување као и унутрашње 

површине кућишта су у потпуности израђени од негоривих материјала. 
Конструкција кућишта апрата за електрично грејање је таква да онемогућава одлагање 

било каквих предмета. 
3. Електрични апарати за грејање просторија су стално уграђеног типа и имају 

одговарајуће направе за искључење напајања у случају повишења температуре 
изнад дозвољене. Кућишта су тако израђена да је приступ деловима под напоном 
могућ само уз употребу специјалног алата. 

4. Кухињски апарати за кување су израђени тако да је искључена могућност додира 
судова са деловима под напоном и да исцурела течност не може да изазове кратки 
спој или да оштети изолацију. 

5. Електричне грејалице напона 400V имају метална кућишта са степеном механичке 
заштите најмање IP 2х и не могу се користити за грејање стамбених просторија. 

6. Дозвољена струја пропуштања (губитака) у угрејаном стању стално уграђеног 
апарата за грејање, није већа од 10 mА када су укључени сви грејачи. 

7. Апарати за електрично грејање и кување су тако израђени да температуре 
појединих делова не прелази величине наведене у табели 11.32-1. 
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 Табела 11.32-1 

Ред. 
бр. 

Назив Материјал 
Дозвољена температура 

(oC) 

1 
ручице за управљање и делови 

којима се рукује дуже време 
метални 

други 
55 
65 

2 

ручице за управљање и делови 
којима се рукује , али са којима је 

потребан само краткотрајни 
контакт 

метални 
други 

60 
70 

3 
кућишта уређаја за грејање просторија при 

температури +20oC 
80 

4 ваздух који излази из уређаја за грејање 110 

 
8. Електрични уређаји за грејање који раде на принципу акумулације топлоте, 

радијатори и електрични грејачи са водом, имају направу за аутоматску регулацију 
температуре.  

 
 
XII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
 
12.1 Oбласт примене 
Овај део правила примењује се на конструкционе елементе заштите плутајућих објеката од 
пожара, система за гашење и сигнализацију пожара, као и на противпожарне уређаје и 
опрему. Противпожарна опрема, електрична опрема, машине, системи и цевоводи, 
конструкцијски елементи објеката и слично, поред испуњења захтева овог дела, одговарају 
и захтевима одговарајућих делова ових правила. 
 
12.2 Дефиниције 
Дефиниције и тумачења који се односе на општу терминологију наведена су у делу 1. У 
овом делу Правила дате су ове дефиниције и тумачења: 
1. Лако запаљиве течности су опасни терети класе 3 који се налазе у течном стању 

или на температури не вишој од 15°C у вискозном стању, те њихове смесе код 
којих притисак пара, ако другачије није одређено, при температури 50°C не износи 
више од 0,3 MPa. Тачка паљења лако запаљивости течности се одређује одобреним 
поступком. 

2. Течности I категорије су течности које имају тачку паљења пара испод 23°C. 
Притисак пара тих течности при температури од 50 °C не прелази 0,11 MPa. 

3. Течности II категорије су течности које имају тачку паљења пара од 23 °C -55 °C. 
4. Течности III категорије су течности које имају тачку паљења пара од 55 °C - 100 

°C. 
5.  Стамбене просторије су кабине за посаду и госте, салони, канцеларије, санитарно-

хигијенске просторије, бербернице, издвојене просторије за службу, ходници и 
улази који воде до тих просторија. 

6. Опасни терет је опасан терет и амбалажа у којој се он налази. Опасни терети се 
класификују према посебним прописима. 

7.  Конструкције за задржавање ватре су конструкције које образују преграде, 
палубе, таванице или облоге, које су: 
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1)  у целини израђене од несагоривих материјала; 
2)  израђене да за време стандардног испитивања сачувају непропусност у току 

30 min. 
8.  Категорија угрожености од пожара је степен оцене ризика од избијања пожара на 

плутајућим објектима. 
9.  Суседне просторије су просторије међусобно одвојене преградом, палубом или 

другом сличном конструкцијом, без отвора или са чврсто затвореним отворима. 
Просторије које су међусобно раздвојене помоћу скидљивих конструкција или које 
у прегради за раздвајање или у палуби имају незатворене отворе, третирају се као 
једна заједничка просторија. 

10.  Тачка паљења је минимална температура при којој паре, које се стварају на 
површини запаљиве течности, образују са ваздухом смесу која се дејством 
отвореног пламена, пали. Одређује се у затвореном суду помоћу инструмента 
одобрене конструкције и методом уређеном прописима из ове области; 

11.  Просторије економата су кухиње, оставе хране, оставе за чување залиха и сличне 
просторије, као и ходници који воде до тих просторија. 

12.  Зона терета је простор који се налази између две вертикалне равни, под правим 
углом у односу на осну раван објекта, које обухватају танкове терета, складишта, 
кофердаме и простор пумпи. Поменуте равни се поклапају са преградама 
кофердама или крајњим преградама складишта, а њихов пресек са палубом зове се 
„граница палубе од дела зоне терета испод палубе”. Код објекта са транком, или 
код објекта са неструктурним танковима терета, сматра се да се палуба поклапа са 
горњом површином танкова терета; 

13.  Главни део зоне терета над палубом је простор ограничен: 
-  бочно - продужетком бочне оплате навише изнад линија палубе на боку; 
-  на прамчаној и крменој страни - равнима нагнутим под углом од 45° према 

унутрашњости зоне терета, који се ослањају на странице палубе од дела зоне 
терета испод палубе; 

-  с горње стране - хоризонталном равни на висини од 3 m изнад палубе; 
-  термин: „допунски део зоне терета над палубом” означава простор образован од 

сферних делова који нису укључени у главни део зоне терета над палубом и 
полупречници тих сферних делова износе: 

-  1 m - око отвора који служе за приступ у простор пумпи; 
-  2 m - око одушника танка. 

14.  Заштићена зона је простор изнад палубе који је ограничен: 
-  по висини - хоризонталном равни постављеном 3 m изнад палубе, 
-  по дужини објекта - вертикалним равнима постављеним од терета који треба 

заштитити, 
-  попречно-вертикалним равнима које представљају продужетак оплате објекта. 

15.  Контролне станице су просторије у којима се налазе опрема за управљање 
објектом, радионица и разгласни уређаји, централна противпожарна станица, 
ватрогасна станица, акумулатори и агрегати за осветљење за случај нужде, као и 
просторија извора енергије за случај нужде. 

16.  Стандардно испитивање ватроотпорности је одређивање степена издржљивости 
узорка на загревање с било које стране које се врши у испитној пећи, зависно од 
времена загревања до одређених температура, а на основу прописа којима се 
уређује ова област; 

17.  Конструктивна заштита је комплекс пасивних средстава конструктивне 
противпожарне заштите чији је циљ: 
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-  спречавање појаве пожара; 
-  ограничавање ширења ватре и дима на објекту; 
-  стварање услова за сигурну евакуацију људи из бродских просторија и са брода, 

као и за успешно гашење пожара, 
18.  Заштићена просторија је просторија у којој постоји систем за гашење пожара или 

аутоматска сигнализација за откривање пожара. 
19.  Ватрогасна станица је место где су концентрисани уређаји за укључивање 

протипожарних система, предмети противпожарне опреме или показивачи 
сигнализације. 

20.  Главна ватрогасна станица је просторија или део просторије где су концентрисане 
станице за сигнализацију откривених пожара и даљинских уређаја за укључивање 
протипожарних система (ако се они предвиђају) постављени на месту или на 
другим контролним станицама, које су директно повезане са мостом и у току 
употребе објекта имају осигурану сталну службу. 

21.  Материјали одговарајући челику су негориви материјали који захваљујући својим 
својствима, или изолацији која га покрива, имају конструкциона својства и 
ватрооптпорност као челик, који показује на крају одговарајућег деловања ватре 
при стандардном испитивању ватроотпорности. 

22.  Стационарна (непокретна) палубна облога је читава палубна облога која се наноси 
директно на металну палубу, укључујући антикорозивну заштиту и лепило, али без 
декоративних облога (линолеум, теписи, и др). 

23.  Противпожарна опрема су преносна активна средства заштите од пожара 
(апарати, инвентар и потрошни материјал), која служе за: 
-  гашење пожара; 
-  осигурање рада посаде при гашењу пожара; 
-  осигурање рада противпожарних система. 

24.  Eвакуациoни пут је пут из објекта који води од било које тачке на објекту до 
спољног простора или сигурног и безбедног простора у објекту; 

25.  Коридор евакуације чини конструкција објекта којом се ограничавају простори за 
комуникацију (ходници, степеништа и сл.) и тако спречава продор пламена и дима 
из просторија за боравак и других просторија угрожених пожаром, а које имају 
такве карактеристике (отпорност на пожар, ширина, висина и др.) да омогућавају 
да лица затечена у пожару могу безбедно (самостално или уз помоћ спасиоца) 
напустити објекат; 

 
12.3 Неутрални материјали 
 Сви неутрални материјали деле се на: 
1. Негориве материјале који при загревању до 750°C не горе и не стварају запаљиве 

гасове у количини која је довољна да се могу сами запалити. 
2. Гориве материјале, материјале који у току испитивања горе или стварају запаљиве 

гасове у количини довољној за њихово самозапаљење. 
 
12.4 Гориви материјали 
 Гориви материјали деле се на: 
1. Гориве материјале које споро шире ватру - материјале релативно добро 

супростављене ширењу пламена по површини, при чему та карактеристика је 
доказана једним од метода испитивања према националним или међународним 
прописима из ове области. 
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2. Гориве материјале које брзо шире ватру - материјале чије особине не одговарају 
особинама материјала који споро шире пламен. 

 
12.5 Непокретне палубне облоге 
 Непокретне палубне облоге дебљине 5 mm и више деле се на: 
1. Незапаљиве палубне облоге - непокретне палубне облоге дебљине 5 mm и више, 

које у току испитивања не стварају запаљиве гасове у количини довољној за 
одржавање пламена у трајању од преко 10 s. 

2. Запаљиве палубне облоге - непокретне палубне облоге дебљине 5 mm и више, које 
у току испитивања одржавају горење са пламеном у трајању од преко 10 s. 

 
12.6 Тканине  

Тканине и премази који се користе при изради завеса, ролетни и других сличних 
висећих предмета, испитују се према методама испитивања запаљивости висећих 
тканина, и деле се на тешко запаљиве и лако запаљиве. 
 

12.7 Карактеристике запаљивости 
 Карактеристике запаљивости ширења пламена по површини, запаљивости 

палубних облога, степена ватроотпорности конструкција и испитивања горења 
тканина се одређују по методама дефинисаним у националним и међународним 
прописима из ове области. 

 
12.8 Надзор над градњом и прегледи током експлоатације објекта 

Општи захтеви који се односе на поступак надзора над градњом и прегледима у 
експлоатацији, те захтеви у погледу документације која се доставља надлежном 
органу на преглед и одобрење наведени су у делу 1 ових правила. 

 
12.9 Обим надзора 
 За време градње и преправке плутајућег објекта, надзору од стране надлежног 

органа подлежу опште конструкцијске мере у циљу противпожарне заштите, 
материјал који се поставља на унутрашње стране простора, са гледишта њихових 
својстава у вези са опасношћу од пожара доказаним исправама о усаглашености, те 
системи за сигнализацију и гашење пожара прописани овим правилама. 
Противпожарни инвентар се проверава у смислу његове комплетности према 
прописима о норми опреме и средстава за гашење пожара овог дела правила . 

 
12.10 Одобрење нових средстава за заштиту од пожара 
 За одобрење примене нових активних средстава за борбу против пожара и 

пасивних средстава противпожарне заштите, надлежном органу се достављају 
документи о дозволи за употребу, исправе о усаглашености са подацима о степену 
запаљивости или опасности од пожара њиховом применом. У оправданим 
случајевима, надлежни орган може захтевати извођење проба, у циљу провере 
података. 
 

12.11 Општи план објекта 
 На сваком угоститељском плутајућем објекту, плутајућој сали, стамбеној лађи, 

понтонским, хангарима као и производно-процесним постројењима на главној 
ватрогасној станици, контролној станици или на видљивом месту у ходницима, и 
предворјима поставља се цртеж општег плана објекта који јасно показује: 
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1. распоред контролних станица; 
2. распоред заштићених просторија; 
3. распоред конструкције за задржавање ватре; 
4. распоред ватрогасних хидраната; 
5. распоред противпожарне и спасилачке опреме. 
6. распоред зборних простора и план евакуације с објекта. 
Осим наведеног цртежа, постављају се и одговарајућа документа за поступање у случају 
пожара, у складу са категоријом угрожености од пожара плутајућег објекта, дефинисаном 
посебним прописима. 
 
12.12 Измене 
 Све измене у противпожарној заштити брода се одмах уносе у цртеже наведене у 

тачки 12.11. 
 
12.13 Општи конструкцијски захтеви 
 Захтеви из тачака 12.14 до 12.21. представљају опште конструкцијске захтеве за 

противпожарну заштиту плутајућих објеката. Додатни захтеви за поједине типове 
објеката дати су у овим правилима. 

 
12.14 Захтеви за материјал 
1. Конструкцијске преграде, палубе и гротла машинских и котловских простора су 

израђени од челика, или су еквивалентне конструкције. 
2. Ако се за израду надграђа и кућица примењују алуминијумске легуре, а за 

надстрешнице на терасама и платформама дрво, испуњавају се захтеви из 1. 
3. Термичка и звучна изолација гротала, преграда и палуба машинских и котловских 

простора је израђена од несагоривих материјала. 
4. У контролним станицама, стамбеним просторима и просторијама економата, 

укључујући и ходнике који у њих воде, непокретне палубне облоге дебљине 5 mm 
и више су незапаљиве, и не стварају отровне или експлозивне гасове. Таванице су 
израђене од материјала који споро шири пламен. У ходницима и преградама 
степеница контролних станица, стамбених и службених просторија декоративни 
премази палубних облога имају особину спорог ширења пламена по површини. 

5. Ако ова правила дозвољавају примену сагоривог материјала за израду унутрашњих 
преграда, скелета, изолације, облога, декоративних елемената, намештаја и друге 
опреме контролних станица, стамбених просторија и просторија економата у том 
случају, количина оваквог материјала је што мања. У свим споменутим 
случајевима, када се не може избећи, употреба дрвета, ово мора бити подвргнуто 
противпожарној импрегнацији (укључујући материјал од дрвета који служи за 
завршну обраду и израду предмета опреме за оставу за чување хране и намештај 
који се израђује од тврдог дрвета). 

6. За унутрашњу обраду плутајућег објекта не примењују се лакови, боје и други 
слични премази са нитроцелулозном или неком другом лако запаљивом основом. 
Наведени премази при сагоревању не стварају превелике количине дима или друге 
отровне материје. У танковима терета, кофердама, пумпним станицама, у подручју 
теретних палуба и на другим местима где је могуће сакупљање експлозивних пара, 
не употребљавати алуминијумске боје. 

7. Тканине и премази који се користе за израду завеса, ролетни и других сличних 
висећих предмета, су тешко запаљиви. Текстилне и сличне палубне облоге у 
ходницима, кућиштима, пултевима управљања, стамбеним и службеним 
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просторијама не шире по површини брзо ватру. Забрањена је употреба мадраца и 
јастука од вате и сличних сагоривих материјала. 

8. Све судове за сакупљење сагоривих отпадака израђивати од несагоривих 
материјала и они немају никакве отворе на странама и на дну. 

 
12.15 Излази, врата, степенице и лифтови . Мере за ограничавање промаје, од продирања 

дима и ватре 
1. Излази из просторија, степеница, врата и излази у случају нужде - светларници су у 

складу са захтевима за опрему. 
2. Све унутрашње и спољашње степенице су израђене од негоривог материјала. 

Степенице се могу обложити материјалом са отпорношћу на пожар у трајању до 30 
min. 

3. Лифтови су затворени у кућишта од челика или од материјала исте вредности, 
израђена тако да није могућ продор дима и пламена из једног међупалубног 
простора у други. У ту сврху предвидети средства за затварање, која ограничавају 
промају и продирање дима. 

4. У вертикалном правцу ваздушни простори иза облоге преграда степеница, кућишта 
и сл, као и отвори у палубама за пролаз цеви и каблова, у свакој палуби су добро 
заптивени несагоривим материјалом. 

 
12.16 Спремишта лако запаљивих материјала и предмета и горивих материјала 
1. Спремишта лако запаљивог материјала и предмета (фењера, боје и спремници лако 

запаљивих течности и сл) се не налазе у истом надграђу или кућици са стамбеним 
просторијама. Ако се спремишта за чување лако запаљивог материјала и предмета 
налазе у истом надграђу са стамбеним просторијама или просторијама у којима је 
дозвољена употреба отвореног пламена, или пушење, тада све површине које 
ограђују то спремиште, су од челика или еквивалентне конструкције која не 
пропушта гасове. Излаз из тих спремишта води на отворену палубу. 

2. Запаљиве течности са тачком паљења пара испод 43°C које улазе у састав залиха, 
чувају се у складиштима у посебним металним танковима. Складишта и танкови 
имају одушнике изведене напоље, са мрежицама за заустављање пламена. Укупна 
запремина танкова за чување запаљивих течности на објекту не прелази 150 l. 
Врата складишта се отварају према отвореној палуби и имајуи натпис 
„ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА”. На објектима где не може постојати посебно 
складиште за чување запаљивих течности, дозвољава се њихово чување у 
челичним сандуцима или орманима. Ормани или сандуци имају врата која се 
чврсто затварају, или поклопце са бравама и вентилационе цеви са мрежама за 
заустављање пламена (противпожарне мрежице). Ормани или сандуци нису у 
близини стамбених просторија. Течности се унутар ормана или сандука чувају 
наливене у добро затвореним металним резервоарима. Резервоари су причвршћени 
у кућиштима обложеним несагоривим материјалом, код кога је искључена 
могућност варничења. Укупна запремина резервоара за запаљиве течности, за 
чување на објекту, не прелази 40 l. 

3. Складишта за чување сагоривог материјала (опрема, простори за пртљаг, 
поштанске кабине, спремиште филмских трака и слично) не налазе се близу 
стамбених, машинских и теретних простора. Ако тај услов не може бити испуњен, 
преградни зидови су од челика или са изолацијом од несагоривог материјала. 
Препоручује се да излази из тих спремишта воде на отворену палубу, или у 
ходнике који имају директан излаз на отворену палубу. 
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4. Крпе које се користе за брисање, као и резервне, чувати у складиштима изван 
машинског простора. У машинском простору могу се држати крпе које су у 
употреби али оне се налазе у посебним челичним затвореним сандуцима. 

5. Пиротехничка средства, изузев оних која су намењена за чамце и сплавове за 
спашавање, држати у добро затвореним металним орманима. 

 
12.17 Грејање 
1. Сва грејна тела су такве конструкције и постављена на такав начин да не могу 

непосредно изазвати пожар.Температура на површини грејног тела не прелази 
60°C. У противном грејна тела се штите маскама, при чему температура на 
површини тих маски не прелази 60°C . 

2. Електрично грејање испуњава захтеве ових правила, део 11. 
3. При грејању нафтом може се користити гориво чија тачка паљења није испод 55°C. 

Пећи на течно гориво имају сакупљаче истеклог горива, чија је запремина довољна 
за смештај читаве садржине потрошног суда горива при нагибу објекта. 

4. Тела која за грејање користе воду су удаљена најмање 25 mm од запаљивих 
конструкција. 

5. Грејна тела парног и електричног грејања су удаљени најмање 50 mm од бокова и 
преграда. Ако су бокови и преграде обложене дрветом, фурниром или другим 
запаљивим материјалом, делови изложени загревању грејним телом су заштићени 
топлотном изолацијом од незапаљивих материјала. Ако такве изолације нема, 
грејна тела су удаљена од облоге најмање 150 mm. Електричне грејалице су у 
правцу зрачења удаљене најмање 1 m од запаљивих делова. 

6. Пећи за грејање су удаљене од запаљивих делова најмање 500 mm. Растојање може 
бити смањено до 250 mm, ако су ти делови заштићени незапаљивом топлотном 
изолацијом. Ово растојање може бити још више смањено ако између топлотне 
изолације и запаљиве конструкције ваздух може слободно струјати. Минимално 
растојање се не прописује, ако су делови конструкције постављени oko пећи и 
огњишта у потпуности урађени од незапаљивог материјала. Растојање између врата 
ложишта и запаљиве преграде није мање од 1,25 m. Оно се може смањити до 1 m, 
ако је преграда незапаљива или је изолована кровним челиком по слоју азбеста 
дебљине 5 mm. Испод отвора ложишта и усиса ваздуха пећи и огњишта постављају 
се лимови заштите од црног лима. Пећи су добро причврћшене како се услед 
љуљања објекта не би померале. 

7. Помоћни котлови за грејање воде или за давање паре, као и њихови горионици су 
одобреног типа конструкције и испуњавају захтеве прописа о котловима на 
поморским бродовима. 

8. На местима где цеви парног грејања пролазе кроз дрвене или преграде које имају 
облогу од запаљивог материјала, предвиђени су противпожарни пролази шири од 
цеви за најмање 50 mm са сваке стране, који имају азбестну изолацију дебљине 2 
mm, пресвучену црним лимом. 

 За цеви воденог грејања пролази су шири од цеви за најмање 25 mm са сваке 
стране, при том азбестна изолација није обавезна. 

9. Димне цеви, пећи се завршавају изнад највишег надграђа најмање 0,5 m. Отвори 
димних цеви су удаљени најмање 2 m од границе зоне терета. Пролази димних цеви 
кроз преграде и палубе су тако изоловани да температурa на месту њиховог додира 
са преградом и палубом не пређе 60°C. Растојање од димног канала до запаљивог 
дела конструкције износити најмање 350 mm. Димне цеви су добро причвршћене и 
снабдевене хватачем варница. 
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12.18 Кухиње и кухињски шпорети 
1. Кухиње нису у просторијама које се налазе до спремишта лако запаљивих 

сагоривих материјала, у простору за гориво и мазиво, осим дистрибуционих места 
где се налазе боце утечњеног гаса за уређаје у домаћинству. 

2. Преграде и палубе кухиња су од челика или еквивалентне конструкције, и у оба 
случаја имају одговарајућу изолацију. Конструкције око кухињских шпорета су 
обложене несагоривом топлотном изолацијом опшивене челичним лимом који 
прелазе преко димензија шпорета најмање 500 mm. 

3. Из сваке кухиње која опслужује више од 50 лица постоји најмање два излаза, осим 
кухиње које раде на електричну енергију и на пару, које могу имати само један 
излаз. 

4. Кухињски шпорети могу бити електрични, гасни и радити на течно или чврсто 
гориво искључујући случајеве када се према овим правилима примена чврстог, 
течног горива и утечњеног гаса не дозвољава. Течно гориво за кухиње има 
температуру паљења која одговара III категорији.  

5. Испод горионика шпорета који раде на течно гориво се постављају тацне за 
сакупљање исцурелог горива (која имају најмање 75 mm високе рубове), које 
прелазе преко габарита горионика најмање 100 mm. 

6. Дневни танкови горива се не постављају у кухињама. 
7. Димне цеви кухињских шпорета унутар просторија су обложене топлотном 

изолацијом из незапаљивог материјала толике дебљине да се спољашња површина 
изолације не загреје изнад 60°C. 

8. Просторије са гасним потрошачима осим захтева из дела 9 испуњавају и ове 
захтеве: 
1) не налазе се испод горње палубе и имају добру вентилацију која омогућује 

уклањање производа сагоревања и измену ваздуха; 
2) ако се просторија ипак делимично налази испод горње палубе онда она има 

вештачку вентилацију а изнад гасног шпорета се поставља издувни поклопац; 
3) у доњем делу простора грејача воде предвидети вентилациону решетку чија 

површина пресека није мања од 0,02 m2 по сваком грејачу; 
4) преграде и палубе су гасонепропусне, висина пражница отвора врата износи 

најмање 150 mm. Не дозвољава се постављање стубишта и лифтова који воде 
од стубишта и лифтова до нижих просторија. 

 
12.19 Осветљење 
1. Осветљење на плутајућим објектима је електрично и испуњава захтеве дела 11 

ових правила. На угоститељским плутајућим објектима, плутајућим хотелима и 
стамбеним лађама за смештај више од 12 лица осим опште расвете предвидети 
сигурносну и противпаничну расвету која испуњава захтеве: 
1) Осветљава простор и евакуационе путеве и обезбеђује минимални ниво 

осветљености од 50 lux у оси на нивоу пода у трајању од 2 h; 
2) Противпанична расвета обезбеђује минимални ниво осветљености од 50 lux 

ознака за евакуацију и осветљеност од најмање 1 lux у оси на нивоу пода у 
трајању од 2 h. 

2. Примена петролејских светиљки дозвољена је само на објектима без механичког 
постројења и извора електричне енергије, и на којима нема других средстава 
осветљења. Лампе на петролеј се постављају у специјално обешене металне фењере 
са карданским зглобовима, причвршћене и добро заштићене од удара. Врх фењера 
је најмање 350 mm удаљен од плафона, при чему плафон изнад фењера је заштићен 
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металним лимом пречника 150 mm обешеном или постављеним на несагориви 
топлотно-изолациони материјал. 

 
12.20 Вентилација 
1. Вентилациони систем на објекту је у складу са делом 9 ових правила. 
 
12.21 Танкови и цевовод горива 
1. Постављање танкова горива и полагање цевовода је у складу са одговарајућим 

захтевима из дела 9 ових правила. 
 
12.22 Додатни захтеви за угоститељске плутајуће објекте 
1. Унутар трупа и надграђа угоститељских плутајућих објеката следећи 

конструкцијски делови су од челика, или другог еквивалентног материјала: 
1) гротла изнад машинског и котловског простора; 
2) ограда степеништа; 
3) преграде палубе које деле стамбени од службеног, машинског, котловског 

простора , као и од танкова горива; 
4) преграде и палубе складишта лако запаљивог и сагоривог материјала, као и 

кухиња или других просторија у којима се чува или употребљава гориво; 
5) пролази који служе за евакуацију гостију и посаде. 
Наведени конструкцијски делови, уз сагласност надлежног органа, могу се извести 
као противпожарне конструкције. 

 
12.23 Противпожарне зоне 

На угоститељским плутајућим објектима који имају кабине за спавање, труп 
надграђа и кућице су подељени на вертикалне противпожарне зоне помоћу 
попречних противпожарних преграда, тако да дужина сваке зоне, не износи више 
од 40 m. Противпожарне преграде се пружају од једног до другог бока по читавој 
ширини трупа, надграђа и кућице, а по висини се пружају до дна од горње палубе 
надграђа или кућице. Противпожарна преграда може имати скок (степеницу) при 
чему део палубе који образује скок, такође је ватроотпоран. 

 
12.24 Врата у противпожарним преградама 

Врата у противпожарним преградама, имају отпорност на пожар као и сама 
преграда и отварају се и затварају са обе стране. Врата су самозатворива и имају 
показивач положаја са натписом „ОТВОРЕНО -ЗАТВОРЕНО”. Остали отвори 
изрезани у противпожарним преградама су од несагоривог материјала тако да се не 
поремети ватроотпорност преграде. Затвориви отвори у другим протипожарним 
разделним површинама су заптивени само против пролаза пламена. 

 
12.25 Степенице 

Степенице које полазе само кроз једну палубу, су ограђене на једној од два нивоа 
протипожарним конструкцијама и самозатворивим вратима. Степенице које 
пролазе кроз више палуба су ограђене на свим нивоима, противпожарним 
конструкцијама и самозатворивим вратима, и имају излаз на отворену палубу. Ако 
постоји одговарајући систем гашења пожара распрскавањем, није потребно да се 
ограђују службене степенице, које служе само за повезивање палуба, код којих се 
не поставља захтев за постојање излаза. 
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12.26 Материјал 
За израду скелета, оплочења унутрашњих палуба, покрова изолације бокова, преграда, 

плафона и намештаја, не примењује се материјал који омогућује брзо ширење 
пламена. 

 
12.27 Заптивке (чепови) 
Ваздушни простор испод подлоге, оплате и опшивке је подељен заптивкама (чеповима) од 

несагоривог материјала, које су непропусне, без зазора притиснуте, ради 
спречавања промаје, а постављене су једна од друге на растојању најмање од 14 m. 

 
12.28 Противпожарни системи и уређаји 

Захтеви тачака 12.30 до 12.64 примењују се на противпожарне системе и све уређаје 
и опрему за гашење пожара на плутајућим објектима. Ако се на објекту предвиђа 
примена додатних система за гашење пожара, поред ових који се траже у овом делу 
они такође испуњавају захтеве наведене у даљем тексту. 

 
12.29 Конструкција 

Противпожарни системи, уређаји и опрема су по конструкцији тако израђени да у 
свим случајевима експлоатације буду сигурни и спремни за брзу употребу. 

 
12.30 Систем за гашење пожара водом  
1. Системом гашења пожара водом, с механички погоњеном противпожарном 

пумпом, су опремљени плутајући објекти-производно процесна постројења, са 
уграђеним мотором снаге 110 kW и више. Систем гашења пожара водом не мора 
постојати на објектима на којима посаду чини мање од три лица. 

2. Механичке противпожарне пумпе уграђене на објектима као независне 
противпожарне пумпе, имају исти капацитет као каљужна пумпa, али никако мањи 
од 0,80 капацитета те пумпе. 

3. Противпожарне пумпе обезбеђују најмање два вертикална компактна млаза, 
цревима максималне дужине постављеним на објекту, са млазницом пречника 12 
mm при протоку воде у количини не мањој од количине наведене у 2, а да при томе 
притисак у било којем пожарном хидранту не буде мањи од 0,2MPа. 

 
12.31 Захтеви за противпожарне пумпе 
1. Противпожарне пумпе су погоњене независним механичким погоном. Погон преко 

каиша није дозвољен, изузев у случају погона пумпе од уграђеног мотора 
посредством клинастих каишева, који обезбеђују добар пренос обртног момента и 
у случају да један од каишева пукне. 

2. Погон противпожарних пумпи има довољан извор енергије да може обезбедити рад 
пумпе у свим условима експлоатације објекта. 

3. Уграђене противпожарнене пумпе могу бити прилагођене за друге потребе на 
објекту, ако су на објекту уграђене најмање две пумпе са самосталним погоном, од 
којих је једна увек спремна за брзо укључивање у рад према основној намени. Ако 
на објекту постоји једна ватрогасна пумпа, она се може користити за друге потребе 
на објекту само уз краткотрајну употребу воде (нпр. за прање палуба, сидрених 
ждрела, и сл). Пумпе и цевоводи предвиђени за пожарну службу се не користе за 
претакање горива, уља или других запаљивих течности, или као баластне пумпе за 
танкове који се наизменично пуне горивом и баластом. 
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4. Као уграђене противпожарне пумпе могу се користити санитарне, баластне, 
дренажне и друге пумпе, ако њихов капацитет и напор одговарају пожарним 
пумпама. 

5. Пумпе које у пожарном цевоводу могу да створе притисак већи од дозвољеног, 
имају сигурносне вентиле за одвод воде из потисног у усисни цевовод, као и 
манометре уграђене на потисном цевоводу испред вентила за одвајање. 
Сигурносни вентили су регулисани на притисак који је највише 10% већи од 
притиска у пожарном цевоводу. 

6. Уграђене противпожарне пумпе и њихови усиси су постављени испод водене 
линије објекта. Ако је пумпа постављена изнад наведене линије онда је самоусисна. 
Противпожарне пумпе имају могућност усисавања воде из два кингстон-вентила, 
постављена на супротним боковима брода. 

 
12.32 Цевоводи 
1. Пречници у деловима главних цевовода за гашење пожара водом и огранака који се 

воде од њих су толики да брзина протока воде у цевима ни у једном од делова не 
пређе 4 m/s. Притисак у пожарном цевоводу не прелaзи 0,7 MPa. 

2. Делови цевовода система гашења пожара водом, који пролази кроз просторије које 
се не греју и преко отворене палубе, имају запорну арматуру, за искључење од 
цевовода који пролазе кроз просторије које се греју и имају средства за испуштање 
кондензата. 

3. На усису и потиску сваке противпожарне пумпе поставити запорне вентиле, на 
усисима се могу поставити засуни, а ако има две и више центрифугалних пумпи, на 
потисним цевоводима сваке пумпе поставити неповратно запорни вентил. 

4. Челични цевоводи система за гашење пожара водом имају и с унутрашње и 
спољашње стране антикорозивну заштиту. Арматура је израђена од бронзе, 
месинга или другог сличног материјала отпорног на корозију. Заптивачи спојева су 
од материјала отпорних на дејство средстава за гашење пожара. 

 
12.33 Пожарни хидранти 
1. Угоститељски плутајући објекти, плутајуће сале, плутајући хотели и стамбене лађе 

капацитета више од 12 лица и површине веће од 150 m2 имају унутрашњу и спољну 
хидрантску мрежу за гашење пожара. Сваки пожарни хидрант има запорну 
ватрогасну спојку типа „STORZ”. Хидранти на откривеним палубама имају лако 
скидљиви поклопац. 

2. Пожарни хидранти су смештени на објекту тако да омогућују истовремено давање 
два млаза на било које место на објекту. Пожарне хидранте постављати на овим 
местима: 

1) на отвореним палубама - поред излаза из надграђа и кућишта, као и поред теретних 
гротала; 

2) унутар просторија - у ходницима, у предсобљима, у машинским одељењима и 
котларницама. 

3) у непосредној близини приступног моста. 
 Пожарне хидранте постављати највише 1,35 m изнад палубе или пода. На свакој 

палуби као и у већим просторијама и дугим ходницима пожарни хидранти су 
међусобно удаљени највише 20 m. 

 Сви ватрогасни хидранти су обележени ознаком, обојени црвеном бојом и 
нумерисани. 
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3. Напајање унутрашњих и спољашњих пожарних хидраната код плутајућих објеката 
без уграђене противпожарне пумпе се може остварити и прикључком на копнену 
водоводну мрежу.  
1) Притисак на спојници није мањи од 300 kPa. 

4. У машинским одељењима и котларницама производно-процесних постројења, се 
поставе најмање по 2 пожарна хидранта на супротним боковима, на објектима 
снаге мотора до 750 kW је постављен један пожарни прикључак уз саму пожарну 
пумпу, непосредно између пумпе и запорног вентила. У машинском простору снаге 
мотора испод 220 kW може се поставити један пожарни хидрант уз саму пожарну 
пумпу (између пумпе и запорног вентила). 

5. Плутајући докови и хангари су опремљени колекторима са брзодемонтажним 
спојницама, који су постављени на отвореним палубама и одређени за давање воде 
другим пловилима. 

 
12.34 Ватрогасна црева и млазнице 
1. Ватрогасна црева испуњавају ове захтеве: 

1) дужина црева није мања од 10 m и не већа од 20 m за пожарне хидранте 
постављене на отвореним палубама, а за пожарне хидранте постављене у 
просторијама не мања од 10 m; 

2) Број ватрогасних црева одговара броју пожарних прикључака постављених на 
објекту. 

3) У близини сваког хидрантског прикључка се налази ватрогасно црево, заједно 
са универзалном млазницом. Ватрогасна црева чувати на бубњу или у металним 
незакључаним ормарићима. Метални ормарићи, са припадајућом ватрогасном 
опремом, имају натпис „Н” (хидрант). 

4) Универзалне млазнице омогућавају добијање компактног и распршеног млаза. 
5) Стандардни пречници усника ватрогасних млазница су величине од 12, 14 и 16 

mm, тако да се обезбеди максимална потрошња воде кроз два млаза од пумпе 
најмањег капацитета. На малим објектима могу се употребљавати стандардне 
млазнице пречника мањег од 12 mm. 

 
12.35 Испитивање система за гашење пожара на чврстоћу и непропусност. 
 Систем за гашење пожара водом се испитује на чврстоћу у радионици, а на 

непропусност после монтаже на објекту, према табели 12.36-1. 
Табела 12.36-1 

РБ Назив дела који се испитује Пробни хидраулички притисак (MPa) 
  У радионици На објекту 
1 Цевовод од кингстон-вентила до 

пумпе 
- 0.2 

2 Цевовод од пумпе до 
противпожарних прикључака 

1,5 p Испитивање у раду 

3 Арматура 1,5 p, али не мање 
од 0.2 MPa 

У склопу са ситемом 

 
 Напомена 
  p - радни притисак у систему. 

1) - ако се испитивање врши после монтаже на објекту притиском датим у 
табели онда испитивање у радионици не вршити. 
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12.36 Други системи за гашење пожара 
1. Примена других система гашења пожара на објектима који се користе као допуна 

система за гашење пожара водом (гашење пожара пеном, угљендиоксидом, итд) је 
у складу са техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње 
пловидбе. 

 
12.37 Аутоматска сигнализација пожара машинских и котловских одељења 
 утоматску сигнализацију за откривање пожара, ако није одређена стална посада, 

имају машинска и котловска одељења са аутоматизованим управљањем машинског 
уређаја. 

 
12.38 Захтеви за електричне компоненете система за заштиту од пожара 
 Сви електрични уређаји, инструменти, електрична мрежа система пожарне 

сигнализације одговарају захтевима дела 11 ових правила. 
 
12.39 Смештај пријемних станица 
 Објекти са сигнализацијом за откривање пожара имају збирно место за показивање 

места појаве пожара, где су смештене пријемне станице сигнализације за 
откривање пожара у чуваним просторијама и укључивање сигнала за упозоравање 
посаде и гостију о појави пожара. 

 
12.40 Опрема аутоматске сигнализације 
 Опрема аутоматске сигнализације појаве пожара је одобреног типа. 
 
12.41 Ручни електрични систем за дојаву пожара 
 Угоститељски плутајући објекти , плутајуће сале и плутајући хотели капацитета 

више од 100 лица као и стамбене лађе капацитета више од 12 лица су опремљени 
ручним електричним системом за дојаву пожара: 

1. у ходницима; 
2. у предсобљима; 
3. у салонима површине преко 50 m²; 
4. у машинским одељењима. 

 
12.42 Смештај давача 
 Даваче постављати на излазима из просторија на лако приступачним и лако 
 уочљивим местима, под условом да растојање између њих не прелази 15 m. 
 
12.43 Обележавање давача 
 Сви давачи ручне пожарне сигнализације су обојени црвено. Дугмад давача се 
 налази испод стакла. 
 
12.44 Систем за гласовно обавештавање и узбуњивање 
 Угоститељски плутајући објекти, плутајуће сале и плутајући хотели капацитета 

више од 250 лица као и стамбене лађе капацитета више од 12 лица, осим система из 
11.42, имају и систем за гласовно обавештавање и узбуњивање, који се активира 
аутоматски на импулс централе за дојаву пожара. 

 
12.45 Стабилни систем за гашење пожара 
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 Угоститељски плутајући објекти, плутајуће сале, плутајући хотели и стамбене лађе 
површине веће од 800 m² или капацитета више од 300 лица се опремају стабилним 
системом за гашење пожара. Пројектовање и уградњу врше признате фирме од 
стране надлежног органа.  

 
12.46 Смештај опреме 
 Сви предмети противпожарне опреме су смештени тако да у свако доба буду 

спремни за употребу. Они су увек лако приступачни. 
 
12.47 Преносиви ручни противпожарни апарати 
 Преносиви ручни противпожарни апарати су стандардни и, осим тога испуњавају 

опште захтеве. 
1. Не дозвољава се употреба апарата за гашење пожара с пуњењем које 
ослобађа отровне гасове. 

2. Апарати за гашење пожара на отвореним палубама имају пуњење које 
омогућује њихову примену у зимском периоду, при ниским температурама до -
30°C . 

 
12.48 Конструкција 
 Конструкција ручних преносивих апарата испуњава ове захтеве: 

1. капацитет апарата на пену није мањи од 9 l; 
2. ручни апарати за гашење пожара типа „S” (са прахом) садрже минимум 6 kg 
праха, a апарати са CO2 5 kg гаса; 

3. ако се користе апарати са другим средством за гашење пожара онда њихова 
ефикасност је као код апарата на пену капацитета 9 l; 

4. апарати имају сигурносне уређаје који не дозвољавају пуцање тела апарата, 
под дејством притиска који прелази дозвољене границе; 

5. маса преносивих противпожарних апарата не прелази 20 kg. 
 
12.49 Опремање простора апаратима за гашење пожара 
 Опремање преносивим апаратима за гашење пожара у зависности од намене 

просторија вршити у складу са табелом 12.50-1. 
 
12.50 Размештај ручних преносивих апарата за гашење пожара 
 Размештај ручних преносивих апарата за гашење пожара одговара захтевима: 

1. апарате за гашење пожара постављати на местима која су заштићена од 
директног дејства сунчевих зрака и атмосферских утицаја, тј. на висини не већој од 
1,5 m, рачунајући од палубе или од пода просторије до ручке апарата, и не ближе 
од 1,5 m, рачунајући од грејног тела или другог извора топлоте; 

2. противпожарне апарате постављати у специјалне држаче, носаче који 
омогућују њихово добро учвршћивање и брзо скидање; 

3. у стамбеним просторијама противпожарни апарат се налази највише 15 m 
далеко од места за који је намењен. Приступ до апарата је омогућен само кроз једна 
врата; 
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   Табела 12.50-1 

Rб Назив просторије Тип апарата Број апарата у просторији 
1 Контролна станица Са CO2 или прахом 4 
2 Просторија  

са електро-опремом 
Са CO2 или прахом 1 

3 Машински простор Са пеном или прахом 1 
4 Котларница Са пеном или прахом 1 (за снагу мотора до 110 kW) 
5 Кухиња Са пеном и CO2 или 

прахом 
2 

6 Складишта лако 
запаљивих материја 

Са пеном или прахом 1 

7 Просторије са 
електрогенераторима  

укупне снаге  
преко 220 kW 

 
Са CO2 или прахом 

 
1 (допунски) 

8 Просторија са ЕРТ Са CO2 или прахом 2 + 1 
(допунски ако је ЕРТ у МП) 

9 Пумпне станице терета 
и станица  

за издавање горива 

 
Са пеном или прахом 

 
1 

10 Стамбене и службене 
просторије 

Са пеном или прахом 2 за сваку групу просторија 
са заједничким ходником 

 
 

11 

Издвојене просторије 
које се греју или хладе 
уређајима на чврсто, 

течно гориво и  
утечњени гас 

 
 

Са пеном или прахом 

 
 
1 

 
 

12 

Отворене палубе на  
угоститељским  

плутајућим објектима,  
плутајућим  

салама, купатилима и 
стамбеним лађама 

 
 

Са пеном или прахом 

 
1 по палуби на сваких 20 m; 

2 по палуби за објекте 
дужине веће од 20 m 

 
13 

Отворене палубе  
на осталим објектима  

 

 
Са пеном или прахом 

1 за објекте дужине до 20 m; 
2 за објекте дужине веће од 

20 m 
 

 
12.51 Метални сандуци са агенсом 
 Метални сандуци са песком или дрвеном струготином натопљеном содом 

испуњавају ове захтеве: 
1. Запремина сандука је 100 l. 
2. Сваки сандук има лако отворив поклопац, уређај за његово држање у 
отвореном положају и лопату за разбацивање песка. 

3. Металне сандуке са песком постављати у котловско одељење, и то на 
местима где су стављене горуће или лако запаљиве материје, на места довода и 
развода горива, и друга, у вези са пожаром опасна места где се може разлити 
гориво или друге запаљиве течности. У машинским и пумпним просторијама могу 
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се примењивати само сандуци са дрвеном струготином натопљеном содом. У тим 
просторијама сандуци са песком нису дозвољени. Уместо једног сандука са песком 
или струготином може се дозволити преносиви противпожарни апарат са пеном 
или прашком. 

 
12.52 Противпожарне поњаве 
 Противпожарне поњаве испуњавају ове захтеве: 

1. довољно су чврсте и непропусне; 
2. израђене су од негоривог материјала, може се употребити чисти збијени 
филц без длака; 

3. поњаве за гашење пламена су величине 1,5 x 2,0 m. Оне се чувају у посебним 
навлакама израђеним од танког гвожђа, или у ормарићима са лако отворивим 
вратима или поклопцима. 

 
12.53 Посебни захтеви за поњаве за гашење пожара  
 У свим производно-процесним постројењима, понтонским и плутајућим 

станицама, машински простори и котларнице са машинама и котловима, који раде 
са течним горивом, као и просторије где се користи течно гориво, су опремљени са 
2 поњаве за гашење пожара. 

 
12.54 Комплет противпожарних средстава 
 Комплет противпожарних средстава испуњава ове захтеве: 

1. Комплет по објекту садржи: 
1) противпожарну секиру - 1 комад; 
2) противпожарну полугу - 1 комад; 
3) противпожарну чакљу - 1 комад; 

2. Противпожарна средства су учвршћена на вертикалним металним плочама и 
 постављена на лако приступачним местима. Плоча и средства су обојена црвено. 
 
12.55 Противпожарна ведра 
 Противпожарна ведра поставити на отвореној палуби у дрвене носаче, снабдети их 

биљним конопцем довољне дужине, обојити црвено и поставити на њима натпис 
„Противпожарна опрема”. Поставити 2 ведра по објекту. 

 
12.56 Комплет личне заштитне опреме 
 Комплет личне заштитне опреме по члану посаде при гашењу пожара садржи: 

1. ватрогасни шлем који пружа ефективну заштиту од удара; 
2. заштитне рукавице од материјала који не проводи електрицитет и штите од 
пламена и топлоте; 

3. сигурносни појас са прикључком за конопац; 
4. сигурносни конопац; 
5. преносна светиљка, која светли најмање 3 h. 

 
12.57 Додатна противпожарна опрема 
 На плутајућим хотелима дужине 80 m и више је постављена додатна стационарна 

пожарна пумпа за случај нужде, која испуњава захтеве: 
1. као погон пумпе за случај нужде користити дизел мотор или електромотор 
који се напаја струјом од дизел генератора за случај нужде, или прикључак 
електричне енергије са копна. Ако се за погон пумпе користи мотор са 
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унутрашњим сагоревањем, у просторији пумпе за случај нужде је постављен 
дневни танк горива запремине довољне за рад пумпе у току најмање 8 h; 

2. пумпа је спојена на магистралу пожарног цевовода; 
3. капацитет пожарне пумпе за случај нужде омогућује истовремени рад 
најмање 2 ручнe млазницe са највећим пречником млазнице усвојеним за одређени 
објекат, при рачунском пристиску. Ако је предвиђено да се пумпа за случај нужде 
користи и за друге системе гашења пожара водом или пеном, њен капацитет треба 
да је одговарајуће увећан, да би се обезбедио истовремени рад једног од других 
система, који захтева највећу количину воде, 

4. пумпа, извор енергије за њен погон и кингстон-вентили су тако распоређени 
да не испадну из погона ако се пожар појави у просторији где је смештена главна 
противпожарна пумпа; 

5. улаз у просторију где је смештена пумпа је независан од просторије у којој 
се налази главна противпожарна пумпа. Пумпа није смештена испред колизионе 
преграде. 

 
12.58 Посебни захтеви 
 На плутајућим хотелима дужине мање од 80 m, као противпожарна пумпа за случај 

нужде може се користити преносива моторна пумпа, која испуњава ове захтеве: 
1. манометарска висина усисавања пумпе обезбеди истовремени рад двеју 
пожарних млазница; 

2. погонски мотор пумпе омогућује лако и брзо стартовање како при високим 
тако и при ниским температурама околног ваздуха до -5°C. Танк горива има 
запремину која обезбеђује рад пумпе у трајању од 1,5 h. Количина горива потребна 
да се напуни тај танк се налази на објекту као резерва; 

3. величина и тип арматуре за спајање скидљивих црева и млазница одговара 
величини и типу арматуре усвојене на објекту за стационарни систем гашења 
пожара водом; 

4. моторне пумпе су опремљене алатом и прибором, према спецификацији 
произвођача; 

5. преносиве моторне пумпе чувати на палуби у посебним орманима или 
сандуцима. 

 
12.59 Хидрантска мрежа 
 На плутајућим хотелима и стамбеним лађама са више палуба и са кабинама за 

спавање, хидрантска мрежа је кружна. Ради укључивања појединих делова мреже, 
на лако приступачним местима поставити вентиле. 

 
12.60 Преносиви ручни апарати за гашење пожара у стамбеним просторијама 
 У стамбеним просторијама не дозвољава се постављање преносивих ручних 

апарата на CO2 или апарата на друге агенсе за гашење пожара. 
 
12.61 Универзалне млазнице 
 Ватрогасна црева на палубама имају универзалне млазнице које омогућавају 

добијање компактног и раширеног млаза.  
 
12.62 Допунски захтеви за угоститељске плутајуће објекте, плутајуће хотеле, плутајуће 

сале и стамбене лађе капацитета више од 12 лица 
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1. Капацитет плутајућег објекта из ове тачке се одређује према критеријуму 
корисне површине која се користи за колективни боравак гостију (исхрана, пиће, 
забава и сл.) и износи најмање 1.4 m2 по лицу. 
2. Капацитет плутајућег објекта, осим испуњења захтева из става 1. овог члана 

испуњава и захтевe за испуњење времена за безбедну евакуацију по посебним 
прописима, растојања безбедности и стабилитета објекта. 
3. Ширина евакуационог пута на најужем месту плутајућег објекта није мања 

од величина прописаних у табели 12.65-1: 
     Табела 12.65-1 

Највећи  
број лица  

по 
палуби  

објекта* 

 
 

до  
220 

 
 

 221- 
240 

 
 

 241- 
260 

 
 

 261- 
280 

 
 

 281- 
300 

 
 

 301- 
320 

 
 

 321- 
340 

 
 

 341- 
360 

 
 

361 и 
 више 

Ширина  
(m) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

     Напомена: 
- Највећи број лица се одређује према захтеву тачке 12.65. 
- На објектима капацитета до 200 лица се, по одобрењу надлежног органа, ширина 

може смањити на 1 m (види став 15)  
 

4. Дужина евакуационог пута који не припада коридору евакуације (етажни 
ходници, пролази) не прелази 35 m. Дужина може бити до 55 m, ако је простор кроз 
који води овај пут заштићен стабилним системом за заштиту од пожара и 
безбедним системом за вентилацију и климатизацију. 

5. Елементи конструкције трупа и надграђа којима је ограничен коридор 
евакуације имају отпорност на пожар најмање 30 min. 
6. Носећи елементи конструкције трупа и надграђа имају отпорност на пожар 

најмање 30 min. 
7. У објектима са више од 2 палубе надграђа постоји могућност излаза с сваког 

спрата евакуационим путем у најмање 2 смера преко 2 независна излаза. 
8. Надлежни орган може изузети захтев из става 5. овог члана плутајућим 

хотелима и стамбеним лађама ако су испуњени услови: 
1) на сваком спрату надграђа има највише 6 кабина укупног капацитета 

10 лица; 
2) удаљеност врата кабине до степеништa није дужа од 10 m; 
3) удаљеност од најудаљенијег дела јавног простора до степеништа није 

дужа од 15 m; 
9. Простори за организовање забавних и других програма капацитета од 50 до 

500 лица имају најмање 2 излаза према коридорима евакуације, а на сваких 
додатних 500 лица се обезбеђује још 1 излаз; 
10. На свим улазима и излазима коридора за евакуацију се постављају врата 

отпорности на пожар најмање 30 min. 
11. Ширина степеништа које се користи као евакуациони пут на плутајућим 

објектима са 2 и више палуба надграђа се одређује према табели 12.65-2: 
 Табела 12.65-2 

Ширина  
степеништа 

(m) 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
1.5 

 
1.6 

 
1.7 

 
1.8 
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Палуба  
надграђа 

Највећи број лица који користе степениште* 

1 220 240 260 280 300 320 340 360 
2 260 285 310 335 360 385 410 435 
3 300 330 360 390 420 450 480 510 

 Напомена: 
- Највећи број лица се одређује према захтеву тачке 12.65. 

12. Подне, зидне и плафонске облоге просторија за комуникацију која припадају 
коридору евакуације (сигурносна степеништа, предпростори, приступи крајњим 
излазима) су од негоривог материјала. 

13. Подне облоге које се постављају на делу евакуационог пута који не припада 
коридору евакуације (етажни ходници, пролази) су класе Bfls1 према стандарду 
SRPS EN 13501-1. 

14. Зидне и плафонске облоге које се постављају на делу евакуационог пута који 
не припада коридору евакуације су класе Bs1d0 1 према стандарду SRPS EN 13501-
1. 

15. На угоститељским плутајућим објектима, плутајућим хотелима и салама без 
палубе надграђа, код којих је евакуациони пут предвиђен у потпуности изван 
надграђа објекта (спољни палубни пут или платформа око надграђа који води до 
приступног моста), подне и зидне облоге имају отпорност на пожар најмање 30 
min. ако су испуњени следећи услови: 

1) дужина палубног пута или платформе од излаза из надграђа до приступног 
моста није већа од 35 m; 
2) палубни пут или платформа је од челика или еквивалентног материјала; 
3) ширина палубног пута или платформе је најмање 1 m, или 0.6 m у случају да 
објекат има 2 палубна пута или платформе који воде до приступног моста; 

4) палубни пут је обезбеђен оградом према стандарду SRPS EN 711; 
16. На угоститељским плутајућим објектима, плутајућим хотелима и 

салама са једном палубом надграђа захтев из става 15. ове тачке се испуњава 
уколико се на првом спрату надграђа обезбеди сигурносно степениште са спољне 
стране надграђа које води директно на палубни пут или платформу на главној 
палуби, у складу са захтевима из става 15. ове тачке.  
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XIII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА 
 
13.1 Примена 
1. Правила о спречавању загађивања вода са плутајућих објеката примењују се на 

плутајуће објекте у градњи и преправци и то на ове типове: 
1) угоститељске плутајуће објекте, плутајуће сале, плутајуће хотеле, стамбене лађе 

капацитета више од 12 лица; 
2) производно-процесна постројења са моторима чија снага износи 40kW и више; 

 
13.2  Дефиниције и тумачења 
 Дефиниције и тумачења у вези са општом терминологијом садржани су у делу 1. 

као у почетном делу користе се следеће дефиниције: 
1. Испуштање је свако испуштање са објекта штетних материја или отпадних вода, 

које садрже такве штетне материје, без обзира на разлоге који су довели до 
испуштања, које обухвата свако истицање, цурење, одстрањивање, просипање, 
протицање, испумпавање, избацивање или пражњење. 

2. Штетна материја је свака материја која при уласку у воду може угрозити здравље 
људи, нанети штете живим ресурсима, флори и фауни, погоршати услове за 
разоноду и одмор или ометати коришћење вода у друге сврхе. 

3. Течно гориво је сваки продукт нафте (земног уља) који се као гориво користи код 
енергетског уређаја објекта, на коме се то гориво налази. 

4. Нафта је нафта (земно уље) у било којем облику, укључујући сирову, течно гориво, 
остатке нафте, талог нафте и деривате нафте. 

5. Смеша нафте је течност која садржи било који проценат нафте. 
6. Остаци нафте су остаци који садрже нафту. 
7. Сирова нафта је земно уље, свака течна смеса угљоводоника која се у природном 

стању налази испод површине земље, без обзира да ли је она због лакшег 
транспорта обрађена или не а која садржи: 
1) сирову нафту из које се могу одстрањивати неки дестилати; 
2) сирову нафту у коју се могу додати неки дестилати. 

8. Талог нафте је део нафте који се због своје конзистенције (густине) не може 
нормално пумпати и обрађивати па због тога захтева посебан пријем или начин за 
одстрањивање са објекта. 

9. Опрема за филтрирање су филтери или било која друга комбинација сепаратора и 
филтера чија конструкција омогућује да СЗН (степен загађености нафтом) у 
отпадним водама не прелази 15 делова/милион (15 ppm). 

10. Отпадне воде (фекалне воде) су: 
1) воде и други отпаци из свих врста тоалета, писоара и клозетских шоља: 
2) вода из умиваоника, када и сливника који се налазе у медицинским 

просторијама (амбуланти, болници, итд); 
3) воде из просторија у којима се налазе животиње; 
4) остале воде уколико се мешају са већ наведеним отпадним водама. 

11. Воде из домаћинских просторија су: 
1) воде из умиваоника, тушева, када и сливника: 
2) воде из перионица; 
3) воде из кухиње, и других просторија прехрамбеног блока. 

12. Уређај за прераду отпадних вода је уређај у коме се отпадне воде пречишћавају и 
дезинфикују. 
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13. Сабирни танк је танк посебно грађен за сакупљање и чување необрађених течности 
које су загађене штетним материјама. 

14. Смеће су све врсте отпадака у вези са исхраном, животом и експлoатацијом (осим 
свеже рибе и њених отпадака) које се образују у току нормалне експлоатације 
објекта и стално или повремено одстрањују. 

15. Уређај за паљење смећа (спаљивач смећа) је уређај за смањење запремине и масе 
смећа путем паљења. 

16. Уређај за сакупљање смећа (сакупљач смећа) су танкови, уређаји за сакупљање и 
чување смећа. 

 
13.3 Обим надзора над градњом 
1. Технички надзор надлежног органа на спречавању загађивања вода са плутајућих 

објеката унутрашње пловидбе обухвата: 
1) разматрање и одобрење техничке документације у делу који се тиче 

спречавања загађивања. 
2) надзор над израдом и монтажом на објекту: 

(1) уређаја за филтрирање; 
(2) уређаја који сигнализира да се испушта течност са СЗН већи од 15 ppm; 
(3) уређаја за обраду отпадних вода; 
(4) система пумпања, предаје и сакупљања зауљених или отпадних вода, 

укључујући сабирне танкове и стандардне спојеве; 
(5) уређаје за паљење смећа (спаљивач смећа); 
(6) система горива; 
(7) система уља; 
(8) система цевовода на понтонским и плутајућим станицама; 
(9) уређаја за сакупљање смећа (сакупљач смећа). 

2. Испитивање опреме, уређаја и система који су израђени и/или монтирани на 
објекту под надзором надлежног органа. 

 
13.4 Техничка документација 
 Пре израде опреме, уређаја, елемената система и инструмената надлежном органу 

се доставља на одобрење техничка документација: 
1. Уређај за филтрирање 

1) технички опис и принцип рада филтера; 
2) склопни цртеж са потребним пресецима (конструкција филтера, главне 

димензије, употребљени материјал и облоге); 
3) цртеж монтаже пумпи и других уређаја који улазе у састав уређаја за 

филтрирање; 
4) цртежи заварених спојева (кућишта, темељних оквира и других делова) са 

подацима о заваривању; 
5) шема за послуживање система (у подручју уређаја за филтрирање; 
6) принципијелна електрична шема опреме, шема управљања, регулисања, 

контроле, сигнализације и заштите; 
7) програм испитивања прототипа и серијских производа; 
8) списак важних делова са механичким особинама материјала и величинама 

пробног хидрауличког притиска. 
2. Уређај који сигнализира да је испуштено више од 15 ppm: 

1) опис принципа рада са техничким параметрима, упутство за рад и 
послуживање, подаци о сигурности (оверава се виђено); 



202 
 

2) склопни цртеж; 
3) спецификација материјала и производа; 
4) принципијелна и функционална шема; 
5) програм испитивања прототипа и серијских узорака; 

3. Уређај за прераду отпадних вода: 
1) технички опис и принцип рада; 
2) склопни цртеж са потребним пресецима (конструкција главне димензије, 

материјал и облоге); 
3) принципијелна електрична шема; 
4) шема управљања, регулације, контроле, сигнализације и заштите; 
5) програм испитивања прототипа и серијског узорка. 

4. Систем за пуњење, предају и испуштање зауљених или отпадних вода, укључујући 
сабирне танкове и стандарде изливене спојеве: 
1) принципијелна шема система; 
2) цртежи монтаже сабирних танкова са подацима о њиховом капацитету и 

начелне шеме сигнализације нивоа течности, те прорачуни капацитета танка; 
3) цртежи изливног споја са материјалом и пробним притиском. 

5. Уређаји за паљење смећа: 
1) технички опис и принцип рада; 
2) склопни цртеж са потребним пресецима (конструкција, главне димензије, 

материјал и облоге); 
3) цртежи бризгаљки; 
4) цртежи уређаја за пуњење; 
5) шема горива у подручју уређаја; 
6) принципијелна електрична шема; 
7) шема управљања, регулације, контроле, сигнализације и заштите; 
8) програм испитивања прототипа и серијских узорака. 

6. Системи горива и уља свих објеката и системи цевовода терета су у складу са 
захтевима дела 10 ових правила. 

7. Уређаји за сакупљање смећа (скидљиви): 
1) технички опис; 
2) склопни цртеж са потребним пресецима (конструкција, главне димензије, 

материјали и облоге); 
3) програм испитивања прототипа (ако је он потребан). 
 

13.5 Уградња сертификоване опреме 
 Изузетно, пре почетка градње објекта, надлежном органу се могу доставити на 

увид и признање исправе о усаглашености опреме издате од стране признатих 
класификационих друштава у области унутрашње пловидбе или исправе 
акредитованих произвођача и испитних институција о испитивањима прототипова 
опреме као и техничка документација о монтажи те опреме и уређаја на објекту. 

 
13.6 Прегледи и испитивања 
 У табели 13.6-1 је дат програм испитивања компоненти система. 

 Табела 13.6-1 
рб Предмет прегледа Основни Редовни 
1 Уређај за 

спр.заг.нафтом 
 

1.1 Сабирни танкови VH S 
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1.2 Системи за 
пумпање,спој 

VMHPC S 

1.3 Систем горива VH S 
1.4 Систем уља VH S 
1.5 Систем цевовода VH S 
1.6 Уређаји за 

причвршћивање 
VMPC SP 

1.7 Сигнални уређај - 15 
ppm 

VMPC SPC 

2. Уређај за 
спр.заг.отп.водама 

 

2.1 Сабирни танкови VH S 
2.2 Системи за предају,спој VH S 
2.3 Уређај за обраду VMPC SPC 
3 Уређаји за 

спр.заг.смећем 
 

3.1 Уређаји за спаљивање VC S 
3.2 Уређаји за сакупљање S S 

 
Ознаке у табели значе: 

V - визуелни преглед уз осигурање приступа до сваког елемента, као и отварање 
или демонтажа; 

S - спољашњи преглед; 
М - мерење истрошености, отпора изолације и сл; 
H -  хидрауличка или пнеуматска испитивања; 
P -  провера рада машина, уређаја и њихов спољашњи преглед; 
С -  провера важећих исправа и/или жигова да би се утврдило да ли су контролни 

инструменти прегледани од признатих испитних институција, уколико такве 
провере треба вршити. 

1. Хидрауличка испитивања и мерење отпора изолације се врше на сваких 8 година. У 
оправданим случајевима надлежни орган може одложити периодичан преглед 
највише 6 месеци, на тражење власника или корисника. Одложен преглед замењује 
се ванредним прегледом чији обим одређује надлежни орган. Одлагање 
периодичног прегледа не мора аутоматски да повлачи и одлагање следећег 
периодичног прегледа. 

 
13.7. Општи захтеви 
1. Сваки плутајући објекат –производно процесно постројење са мотором снаге веће 

од 40 kW, плутајућа и понтонска станица има: 
1) сабирни танк за сакупљање зауљених вода; 
2) танк сепаратора каљуже или каљужни танк; 
3) стандардну прикључну прирубницу за предају зауљених вода у пријемне 

уређаје; 
4) систем пумпања и предаје зауљених вода. 

2. препоручује се да има: 
1) уређај за филтрирање; 
2) уређај којим се даје упозорење да количина нафте у води не прелази 15 ppm; 
3) уређај за аутоматски прекид испуштања; 
4) систем испуштања; 
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3. Танкови терета и горива се не користе као танкови баласта. 
4. Системи снабдевања горивом, уљем и другим производима нафте, као и системи 

цевовода терета на плутајућим и понтонским станица, са становишта спречавања 
загађивања због цурења и преливања предмет су разматрања надлежног органа. 

5. На сваком објекту, у непосредној близини места, одакле се врши снабдевање 
горивом, или у машинском простору, на видном месту, поставити шеме система 
горива и уља уз приказивање распореда танкова, одушних, преливних и мерних 
цеви. 

6. Управа може затражити да на плутајућим и понтонским постоје шеме система 
терета, као и упутства за рад са теретом. Шеме и упутства постављати у 
непосредној близини места за пријем терета или на главном командном пулту, 
одакле се управља теретом. У шемама постоје подаци о смештају арматуре, 
танкова, као и распоред завршетка одушника, преливних и мерних цеви. 

 
13.8 Сабирни танкови за гориво 
1. Капацитет сабирних танкова за гориво је у складу са режимом експлоатације. 

Одређивање запремине танкова представља предмет разматрања надлежног органа. 
2. Конструкција сабирног танка је у складу са захтевима за труп ових правила. 
3. Сабирни танк, који је постављен на месту изложеном деловању температура испод 

0°C, као и сабирни танк за тешко гориво, имају могућност загревања. 
4. Сабирни танкови имају:  

1) провлаку ради уласка и чишћења; 
2) одушник; 
3) уређај који даје светлосни и звучни сигнал у контролној соби за случај кад је 

постигнут ниво од 80% нивоа танка. 
5. Унутрашње површине танкова и вертикални зидови сабирних танкова који се 

користе за сакупљање сепарационих остатака нафте, су глатке (имају спољашње 
укрућење) и дно је нагнуто према одводном цевоводу. 

6. Уређаји за грејање, ако постоје, су у складу са захтевима за системе и цевоводе 
ових правила.  

 
13.9 Системи пумпања, предаје и испуштања 
1. Постављање система, распоред цеововода за пумпање, предају и испуштање 

зауљене воде је у складу са захтевима за системе цевовода ових правила. 
2. Хидраулична испитивања арматуре и цевовода од система пумпања, предаје и 

испуштања зауљених вода су у складу са захтевима за системе цеввовода ових 
правила. 

3. Цевоводи система за предају зауљених вода у пријемне уређаје не спајају се с 
другим цевоводима који спадају у друге системе и имају излаз на оба бока. У 
оправданим случајевима Управа може дозволити да тај цевовод има излаз само на 
један бок. Излазни прикључци ових цевовода се постављају на местима која су 
погодна за прикључивање гумених црева, и имају стандардне изливне спојеве са 
прирубницом која одговара слици 13.9-1 као и одговарајући натпис. Изливне 
прирубнице прикључака су слепе. На боку, на месту изласка прикључака, 
предузимају се мере за спречавање загађења воде, уколико дође до испуштања 
течности услед одвајања гуменог црева. 
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Слика 13.9-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 

Прирубница је направљена за цеви са унутрашњим пречником до D = 125 mm. 
Израђује се од челика или другог одговарајућег материјала са равном предњом 
површином. Прирубница заједно са одговарајућом заптивком, отпорном на нафту и 
уље, издржава притисак од 0,6 MPa. Спајање се врши помоћу 6 завртњева, пречника 
20 mm. 

4. Систем предаје зауљене воде послужују пумпе. Пумпе друге намене или обалске 
пумпе уз сагласност Надлежног органа могу се користити за испумпавање. 
Пуштање у рад и заустављање средстава за испумпавање се обавља ручно. У 
простору излазних прикључака постоји место управљања за даљинско 
искључивање средстава за испумпавање или постоји добра веза између места 
посматрања и места где се контролише испуштање. 

 
13.10 Уређаји за филтрирање 
1. Уређаји за филтрирање осигуравају концентрацију зауљене смесе на излазу која не 

прелази 15 ppm без обзира на садржај нафте у смеси која се доводи у уређај. 
2. Конструкција уређаја за филтрирање је таква да омогућује сигуран рад при нагибу 

од 22,5° у односу на радни положај. 
3. Предвиђена је могућност сушења уређаја за филтрирање. 
4. Ако је уређај за филтрирање конструисан за аутоматски режим рада, тада се 

предвиђа могућност и ручног управљања уређајем. 
5. Уређај за филтрирање је опремљен са прибором за контролу притиска, температуре 

и нивоа, као и заштитном хаваријском сигнализацијом. 
6. На вертикалним деловима цевовода уласка зауљене воде и испуштања пречишћене 

воде из уређаја за филтрирање је предвиђен прикључак за узимање узорака. 
7. Уређај за филтрирање одобрен од признатог класификационог друштва у сврху 

уградње од стране признатог произвођача а који омогућава постизање 
концентрације зауљене воде на излазу не више од 15 ppm сматра се да је идентичан 
уређају који је направљен према захтевима ових правила. 

 
13.11 Уређај којим се упозорава да је испуштено више 15 ppm нафте 
1. Уређај који сигнализира да садржај нафте при испуштању прелази 15 ppm је такав 

да омогућује давање сигнала за прекид испуштања, када садржај нафте при 
испуштању пређе дозвољену количину од 15 ppm. 

2. Уређај даје сигнал са тачношћу од + 5 ppm. 
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3. Уређај садржи у себи прибор за сигнализацију престанка испуштања, даје 
светлосни и звучни аларм о испуштању веће количине нафте од дозвољене уз 
могућност истовременог давања команде за аутоматски прекид испуштања. 
Сигнални уређај се аутоматски активира када дође до било каквог поремећаја у 
раду прибора који упозорава да је испуштено више од 15 ppm. Светлосни и звучни 
сигнали долазе до места где се врши служба. 

4. Електрична и електронска сигнализација, средства управљања и контроле прибора 
којим се упозорава да је испуштено више од 15 ppm, су погодни за дуготрајан рад у 
условима вибрација са фреквенцијом од 2-13,2 Hz при амплитуди померања од 
+1mm и са фреквенцијом од 13,2-80 Hz са амплитудом убрзања од + 0,7g. 

5. Уређај којим се упозорава да је испуштено више од 15 ppm исправно ради при 
бочном љуљању од 15° на било коју страну нормалног радног положаја. 

6. Цевовод за узимање узорака (проба) се поставља на вертикалним деловима 
изливеног цевовода. Уређај за узимање узорака омогућава потпуни склад између 
узетог узрока и течности која се испушта. 

 
13.12 Уређај за аутоматски прекид испуштања 
1. Уређај за аутоматски прекид испуштања прекида испуштање запрљане воде са 

више од 15 ppm нафте на основу сигнала који даје уређај из 13.11. 
2. Прекид испуштања може се постићи заустављањем пумпе, затварањем изливног 

вентила или активирањем повратног цевовода у сабирни танк. 
 
13.13 Општи захтеви за уређаје за спречавање загађења отпадним водама 
1. Угоститељски плутајући објекти, плутајући хотели, плутајуће сале, стамбене лађе 

капацитета више од 12 лица и плутајући објекти за спорт и разоноду капацитета 
више од 6 лица имају сабирне танкове за сакупљање отпадних вода уз каснију 
предају у пријемне уређаје, стандардне изливне спојеве који омогућују ту предају, 
а могу имати и уграђен уређај за прераду отпадних вода. 

 
13.14 Сабирни танкови 
1. Број и капацитет сабирних танкова одговара режиму експлоатације и капацитету 

објекта. Сваки танк има капацитет не мањи од 1 m³. Капацитет  танка на 
плутајућим објектима за спорт и разоноду капацитета више од 6 лица није мањи од 
0.3 m³. 

2. Сабирни танкови имају глатке унутрашње површине (спољашње укрућење) а дна 
су им нагнута према одводном цевоводу. На постојећим објектима могу се 
користити структурни танкови, уколико су помоћу кофердама одвојени од танка 
питке воде, санитарне воде, као и стамбених, службених и теретних простора. 

3. Сабирне танкове испитати пробним притиском који није мањи од 1 bar. 
4. Сабирни танкови имају: 

1) провлаку ради уласка и чишћења; 
2) систем за ситњење талога (иситњивачи); 
3) систем за прање; 
4) одушник; 
5) уређај који даје светлосни и звучни сигнал у контролној соби када се постигне 

80% нивоа у танку. 
5. Као уситњивачи могу се користити механички уређаји или друга средства за 

уситњавање као што су вода, пара или ваздух под притиском.  
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6. Одушна цев сабирног танка отпадне воде се изводи на отворену палубу и она има 
такав завршетак да у стамбене просторије никако не може продрети загађен ваздух. 

7. Сабирни танк постављен на местима где су могуће температуре испод 0°C има 
уређај за загревање. 

 
13.15 Систем пумпања, предаје и испуштања 
1. Постављање система и смештај цевовода за пумпање, предају или испуштање 

отпадних вода је у складу са захтевима за системе цевовода ових правила. 
2. Хидрауличка испитивања арматуре, и цевовода система пумпања, предаје и 

испуштања отпадних вода су у складу са захтевима за системе цевовода ових 
правила. 

3. Цевоводе система за одвод отпадних вода у пријемне уређаје не спајати са другим 
цевоводима који припадају другим системима предаје. Цевоводе извести на један 
бок или директно на обалски прикључак. Излазни прикључци тих цевовода се 
налазе на местима која су погодна за прикључивање гумених црева и имају 
стандардне изливне спојеве са прирубницама према слици 13.15-1 са одговарајућим 
натписом. Прирубнице на изливним прикључцима су слепе. 

4. Систем за предају отпадних вода послужују обалне пумпе.  
 

Слика 13.15-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 

Прирубница је намењена за цеви са унутрашњим пречником до Dmax = 100 mm. 
Израђује се од челика или другог одговарајућег материјала са равном предњом 
површином. Прирубница заједно са одговарајућом заптивком издржава радни 
притисак од 0,6 MPa. Објекти висине бока мање од 5 m могу имати D =38 mm. 
Спајање се врши са 4 завртња потребне дужине пречника 16 mm. 

5. Цевоводи система за одвод отпадних вода, укључујући и цев за предају отпадних 
вода су такви да се могу прати млаком водом, при том воду за прање одвести у 
било који пријемни уређај или натраг у сабирни танк на објекту. 

 
13.16 Уређај за прераду отпадних вода 
1. Способност уређаја за обраду отпадних вода одговара дневној потрошњи воде по 

особи као и режиму експлатације. 
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2. Уређаји за обраду отпадних вода и све припадајуће пумпе, цевоводи и арматура 
који долазе у додир са отпадним водама, су добро заштићени од медија који 
проводе. 

3. Уређај за обраду отпадних вода осигурава степен чистоће који не прелази следеће 
величине: 
1) биохемијска потреба за кисеоником (Biochemical Oxygen Demand) BOD5 - 50 

mg/l; 
2) измерене чврсте материје (при испитивању на копну) -50 mg/l; 
3) коли индекс (Фекалне бактерије колиформне) - 250/100 ml* (* ml = милилитар) 

4. Ако се за дезинфекцију отпадних вода користи хлор, тада слободан хлор у води, 
која се одстрањује са објекта, не износи више од 5 mg/l воде. 

5. Уређај за обраду отпадних вода се испитује код произвођача са пробним притиском 
који је за 50% већи од радног, а на објекту притиском који је једнак радном 
(испитивање непропусности после монтаже). 

6. Уређај за обраду отпадних вода може се постављати у свакој просторији са 
вештачком исисном вентилацијом. 

7. Потребно је предвидети ефикасно прање и дезинфекцију уређаја, цевовода и 
арматуре, који их послужују, како би се могли извршити радови у вези са ремонтом 
и надзором. 

8. Уређај за обраду отпадних вода у складу са захтевима Дела XIVa Техничких 
правила за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе сматра се 
погодним за уградњу на плутајуће објекте. 

 
13.17 Општи захтеви за уређаје за спречавање загађивања смећем 
1. Плутајући објекти имају уређаје за сакупљање смећа, а могу имати уређај за обраду 

смећа или уређај за спаљивање смећа. 
 
13.18 Уређаји за сакупљање смећа 
1. Уређаји за сакупљање смећа могу бити покретни или структурни. 
2. Укупан капацитет уређаја за сакупљање смеће одговара капацитету лица на објекту 

с обзиром на режим експлатоације објекта. 
3. Уређаји за сакупљање смећа који су уграђени у труп објекта су од челика. 

Унутрашње површине су глатке са косином дна најмање 30° према уређају за 
истовар. Отвори за истовар у доњем делу немају изданак, имају добро затвориве 
поклопце, са погоном који омогућује сигуран рад при отварању у свим условима 
експлоатације објекта. 

4. Покретни уређаји за сакупљање смећа имају глатке унутрашње површине и 
једноставан начин причвршћивања на објекту. 

5. Покретне уређаје за сакупљање смећа постављати на отвореној палуби или у 
просторијама које су изоловане од стамбених, прехрамбених и службених 
просторија и имају добру вентилацију. 

6. Уређаји за сакупљање смећа имају поклопце који добро затварају отворе за пријем 
смећа. 

7. Покретни уређаји за сакупљање смећа могу бити од пластике минималног 
капацитета 400 l. Препоручују се посебни уређаји за пластични, стаклени, папирни 
и остали отпад. 

 
13.19 Уређај за спаљивање смећа 
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1. Уређаји за спаљивање смећа, осим оних који имају могућност појединачног 
пуњења, имају бункер за убацивање са запорним поклопцима који се блокирају 
тако да не може доћи до њиховог истовременог отварања. Ако постоје ограничења 
у погледу материјала који се убацује, на пример израђено уље, талог уља, итд. 
навести у таблици упозорења. Гротло за утовар смећа у уређај који нема бункер, 
има такво блокирање да не може доћи до његовог отварања: 
1) при доводу ваздуха за сагоревање у ложиште; 
2) када је температура у ложишту виша од температуре паљења пара горива која се 

на објекту користе. 
2. Обезбеђена је директна и индиректна контрола процеса паљења. 
3. Распрскивачи или други уређаји за довод горива имају конструкцију одобрену од 

надлежног органа или признатог класификационог друштва. 
4. Распрскивачи имају блокирање које омогућује довод течног горива само у 

следећим случајевима: 
1) ако је распрскивач у радном положају; 
2) ако ваздух за сагоревање долази у ложиште. 
5. Довод течног горива и распрскивач има уређај за аутоматски прекид, ако се 

гориво при паљењу не упали у року од 5 s. за случајеве када се: 
1) прекине довод ваздуха у ложиште; 
2) угаси пламен; 

(1) прекине довод струје; 
(2) притисак горива падне испод дозвољеног радног притиска. 

6. Распрскивач има могућност гашења са два места, од којих се једно налази изван 
просторије у којој се налази уређај за спаљивање смећа. 

7. За чување остатака од сагоревања предвиђају се преносиве канте с поклопцима, 
које су добро причвршћени на објекту, тако да се не могу померати. 

8. Систем горива и испуштање гасова код уређаја за спаљивање смећа је у складу са 
захтевима за системе цевовода ових правила. 

9. Површине уређаја за спаљивање које се греју имају изолацију. 
10. Ако за трајан рад није предвиђен посебан усисни вентилатор онда програмом 

управљања распрскивача са аутоматским паљењем се осигурава проветравање 
простора за сагоревање најмање 3 min. пре паљења и 3 min. после гашења пламена 
у уређају за спаљивање смећа. 

11. Уређај за спаљивање смећа са аутоматским процесом сагоревања има заштиту и 
сигнализацију по параметрима који су наведени у табели 13.19-1. 

12. Уређаји за паљење смећа могу се налазити у машинском простору или у посебним 
просторијама. Ако се тај уређај налази у машинском простору он се одваја 
параванима од суседних машина, а његов смештај и причвршћење је у складу са 
захтевима ових правила. 

13. Ако се уређај за паљење смећа поставља у посебној просторији, тада предвидети: 
1) усисно-исисну вентилацију са довољним дотоком ваздуха за рад уређаја; 
2) аутоматску сигнализацију пожара. 
 

Табела 13.19-1 

Неисправност Сигнал Аутом. Напомена 

Висока температура издувних 
гасова 

 +  
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Висока температура  у 
ложишту 

 +  

Заустављање вентилатора 
за довод ваздуха 

 +  

Заустављање 
исисног вентилатора 

 + Ако постоји 

Висока температура тешког 
горива 

+   

 
Ниска температура тешког 

горива 
+  

Мењање реда 
сигнализације због 
вискозитета горива 

Низак притисак горива  + 
Ако је добавна пумпа 

неопходна за нормалан рад 
Неуспело паљење или прек.  + 

Прекид довода ваздуха 
за сагор. или нед.притисак 

 + 

Аутоматско 
искључење довода горива 

+  

 
Сваки распрскивач 

има аутоматско 
искључење довода горива 

 
 
XIV. ЗНАКОВИ БЕЗБЕДНОСТИ 
 
14.01 Употреба 
1. На свим плутајућим објектима за привредне сврхе се постављају знакови 

безбедности изгледа у складу са Техничким правилима за статутарну 
сертификацију бродова унутрашње пловидбе („Службени гласник РС”, број 30/15), 
Део XXV.  

2. Знакови безбедности се постављају на видним местима. 
 
 
XV. РОКОВИ ЗА ПРИМЕНУ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА 
 
15.01 Примена 
 

Одредбе ових техничких правила примењују се од дана ступања на снагу овог 
правилника на плутајуће објекте за привредне и јавне сврхе који се граде и на 
плутајуће објекте за привредне и јавне сврхе који никад нису били уписани у домаће 
уписнике. 
На постојеће плутајуће објекте за привредне и јавне сврхе примењује се Део XII. 
Технички захтеви за заштиту од пожара ових правила након истека рока од две године 
од дана ступања на снагу овог правилника, а остале одредбе овог правилника након 
истека рока од пет година од дана ступања на снагу овог правилника. 

 


