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DISCIPLINA CONDUCEREA AUTOSPECIALELOR DE STINS
INCENDII
1. Reguli de deplasare a autospecialelor pe drumurile publice
În [1], Regulamentul de aplicare se precizează:
Art. 91.- (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către
conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă
intrevenŃia sau misiunea impune urgenŃă.
(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoŃite de cele sonore
în funcŃie de natura misiunii ori de condiŃiile de trafic, situaŃie în care autovehiculul respectiv nu are
regim de circulaŃie prioritară.
(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separate de cele luminoase.
Art. 113. – (1) Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanŃă de cel puŃin 25 m
faŃă de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără
să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranŃa circulaŃiei.
(2) Semnalizarea cu mijloace de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acŃiune a
indicatorului ,,Claxonarea interzisă”.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):
a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaŃie prioritară când se deplasează în acŃiuni de
intervenŃii sau în misiuni care au caracter de urgenŃă;
b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 130. – Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecŃie, simultan cu un
autovehicul cu regim de circulaŃie prioritară care are în funcŃiune semnalele luminoase şi sonore,
are obligaŃia să îi acorde prioritate de trecere.
Art. 167. – (1) Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:
a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de
circulaŃie prioritară care are în funcŃiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore.
Tot în [1] se precizează:
Art. 13 32. – (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele
de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaŃii:
a) lumina roşie obligă participanŃii la trafic să oprească în direcŃia de mers cât mai aproape de
marginea drumului;
b) lumina albastră obligă participanŃii la trafic să acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbenă obligă participanŃii la trafic să circule cu atenŃie.
(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparŃinând poliŃiei şi pompierilor;
b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparŃinând poliŃiei, jandarmeriei, poliŃiei de frontieră,
serviciului de ambulanŃă sau medicină legală, protecŃiei civile, Ministerului Apărării care însoŃesc
coloane militare, unităŃilor speciale ale Serviciului Român de InformaŃii şi ale Serviciului de
ProtecŃie şi Pază, AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului JustiŃiei,
autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalişti din Ministerul Public, precum şi cele
aparŃinând DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, atunci când se deplasează în acŃiuni de intervenŃie sau
în misiuni care au caracter de urgenŃă.
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3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale
sonore de avertizare.
Art. 37. – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaŃi să oprească imediat, pe acostament sau, în
lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de
deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaŃie prioritară care au în
funcŃiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaŃi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea
drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de
circulaŃie prioritară care au în funcŃiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare
albastră şi sonore.
(3) În situaŃiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaŃia pe
carosabil până la trecerea vehiculelor respective.
Art. 61. – (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi
b), atunci când se deplasează în acŃiuni de intervenŃie sau în misiuni care au caracter de urgenŃă,
trebuie să aibă în funcŃiune semnalele luminoase şi sonore.
(2) Conducătorii autovehiculelor aflaŃi în situaŃiile prevăzute la alin. (1) pot încălca regimul legal de
viteză sau alte reguli de circulaŃie, cu excepŃia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea
ferată.
(3) Când pe drumul public circulaŃia este dirijată de un poliŃist rutier, conducătorii autovehiculelor
prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaŃiile şi dispoziŃiile acestuia.
Art. 62. – (1) La intrarea în intersecŃiile unde lumina roşie a semaforului este în funcŃiune ori
indicatoarele obligă la acordarea priorităŃii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la
art.61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenŃie sporită pentru evitarea producerii unor
accidente de circulaŃie, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.
(2) Când două autovehicule cu regim de circulaŃie prioritară, care se deplasează în misiune având
semnalele luminoase şi sonore în funcŃiune, se apropie de o intersecŃie, venind din direcŃii diferite,
vehiculul care circulă din partea dreaptă are prioritate.
Art. 89.
(4) Nu constituie infracŃiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului
autovehiculului cu regim de circulaŃie prioritară, dacă aceasta anunŃă de îndată poliŃia şi după
terminarea misiunii se prezintă la sediul unităŃii de poliŃie pe a cărei rază de competenŃă s-a produs
accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
Art.26 102.
12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către
conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaŃie prioritară.

2. Deplasarea la locul intervenŃiei
Deplasarea la locul intervenŃiei se face după primirea ordinului de marş. Se dă mai jos un
exemplu de ordin de marş:
„Incendiu la..... Garda de intervenŃie compusă din...... se deplasează in ordinea...... pe itinerarul ...... Înlocuitor la comandă ...... LuaŃi următoarele măsuri. Gardă marş !".
După aceasta şefii de echipaje şi comandantul gărzii de intervenŃie (de subunitate) îşi ocupă
locurile în formaŃia de marş.
Şeful autospecialei din capul coloanei este comandantul gărzii de intervenŃie (de subunitate),
iar la celelalte autospeciale care, se deplasează cu garda de intervenŃie, şefii de echipaje.
Pe timpul deplasării, conducerea gărzii de intervenŃie se realizează prin mijloace radio,
semne şi semnale.
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Toate autospecialele sînt obligate să folosească itinerarul ordonat.
Deplasarea se execută în coloană compactă cu respectarea regulilor de circulaŃie.
Nu se permite depăşirea autospecialelor aflate în coloană ele către altele, cu excepŃia celor
rămase în pană. Pe tot timpul deplasării se vor respecta cu stricteŃe distanŃele legale între
autospeciale.
Cînd garda de intervenŃie ajunge la locul acŃiunii, se opreşte pe locul ordonat de comandant,
care va fi astfel încît să permită manevrarea ulterioară a autospecialelor şi utilajelor.
După primirea ordinului de marş, şoferul conduce autospeciala pe itinerarul ordonat,
folosind mijloacele sonore şi optice de avertizare cu respectarea regulilor de circulaŃie. Pe timpul
deplasării, servanŃii pregătesc pentru intervenŃie accesoriile ce se află în cabină.
Dacă din diferite motive autospeciala nu poate ajunge la locul intervenŃiei, toŃi servanŃii din
echipaj, mai puŃin şoferul, continuă deplasarea cu un alt autovehicul sau pe jos, dacă distanŃa este
scurtă. Felul şi cantitatea accesoriilor ce se iau vor fi stabilite de comandantul gărzii de intervenŃie,
în funcŃie de natura intervenŃiei şi de posibilităŃile de acŃiune existente la obiectivul respectiv.
Ajungînd la locul intervenŃiei, şoferul opreşte autospeciala pe locul ordonat, astfel încît să
nu stânjenească circulaŃia altor autovehicule şi să permită manevrarea ulterioară a acesteia.
Se interzice deschiderea uşilor, precum şi coborârea servanŃilor din cabină pe timpul cât
autospeciala se găseşte în mişcare.

3. Retragerea forŃelor şi mijloacelor

Retragerea forŃelor şi mijloacelor la subunitate se execută la ordinul (semnalul) şefului de
echipaj şi cuprinde următoarele activităŃi :
— scurgerea de apă şi strângerea dispozitivului de intervenŃie;
— aşezarea accesoriilor şi materialelor pe autospecială;
— verificarea prezenŃei militarilor şi a existenŃei materialelor;
— înapoierea echipajului la subunitate.
Dacă pe timpul înapoierii la cazarmă se descoperă un alt incendiu, şeful de echipaj ia măsuri
pentru stingerea lui şi raportează prin radio sau telefon la subunitate despre aceasta.

4. Modul de alimentare a autospecialei din diferite surse de apă
Alimentarea directă este modul de alimentare în care autospeciala este amplasată la sursă
şi refulează apa direct asupra incendiului.
Sursele de apă pot fi :
— naturale (lacuri, râuri, bălŃi etc.);
— artificiale (bazine, guri de apă de pe reŃeaua de alimentare, puŃuri, fîntîni etc.).
ALIMENTAREA DIN SURSE NATURALE
Alimentarea din lacuri se poate executa cu îndeplinirea următoarelor condiŃii :
— să existe rampă amenajată sau malul să fie tare şi abrupt, fără a mai necesita amenajări;
— adâncimea apei în locul ales să fie de cel puŃin 50 cm, pentru a acoperi sorbul. Dacă
adîncimea apei este mai mică, se va amenaja o groapă;
— fundul lacului să fie pietros sau nisipos, iar dacă este mâlit şi cu alge, sorbul se va
introduce în coşul pentru sorii şi se va aşeza pe un podium de scândură.
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Pentru amenajarea locurilor de alimentare este necesar ca lucrările să se execute în cel mult
30 minute pentru cele de tipul A.P.C.A.A. R. 12215 (şi similare), timp în care acestea pot lucra cu o
Ńeava tip C, ajutaj 18 mm, la o presiune de 2—2,5 atmosfere.
Alimentarea din râuri se poate face din vad, de pe rampa de alimentare sau de pe poduri,
astfel :
— pentru alimentarea din vad autospeciala se amplasează la 2 m de cursul de apă;
— pentru alimentarea de pe pod (rampe) se opreşte autospeciala pe partea carosabilă în
direcŃia de deplasare, tuburile de absorbŃie fiind trecute pe sub parapet astfel încît cotul tubului să
nu depăşească axul pompelor (figura de mai jos).

Când alimentarea se face de pe pod, se va avea în vedere ca distanŃa de la oglinda apei şi
pînă la axul pompelor sa nu depăşească înălŃimea înscrisă în caracteristicile tehnico-tactice ale
tipului de maşină respectiv
Atât la alimentarea din vad, cât şi de pe rampă sau poduri, sorbul vă fi orientat contra
curentului de apă.
ALIMENTAREA DIN SURSE ARTIFICIALE
Alimentarea din bazine se execută respectând aceleaşi reguli ca la alimentarea din surse
naturale (lacuri, râuri).
Alimentarea de la gurile de apă de pe reŃeaua de alimentare, care pot fi :
— normale;
— ventuze.
Gurile de apă normale sunt amplasate pe reŃele de alimentare cu un diametru până la 200
mm.
Alimentarea de la acestea constă în amplasarea autospecialei la circa 3 m de gura de apă şi
racordarea hidrantului şi a tubului de absorbŃie de la maşină la sursă.
Gurile de apă ventuze sunt amplasate pe reŃelele de alimentare cu un diametru mai mare de
200 mm. Acestea au în apropiere un ventil de siguranŃă, iar pentru folosire se va proceda astfel :
— se montează hidrantul;
— se deschide gura ventuză;
— se desface progresiv, cu cheia, ventilul de siguranŃă, până ce aerul din conductă a fost
evacuat şi a început să iasă, apoi se lucrează ca la o gură normală.
Alimentarea directă a autospecialelor prezintă unele particularităŃi.
DistanŃa maximă până la care poate fi folosit acest mod de alimentare este determinată de
dotarea cu furtun a autospecialelor, astfel la :
7
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— A.P.C.A.A. R. 12215 D.F.A. 400 m (600 m din care 100 m furtun tip „D");
— A.Sp.S. R.19215 D.F.A. 320 m (400 m).
Atunci când incendiul nu este de proporŃii şi nu necesită cantităŃi mari de apă, distanŃa
alimentării directe poate fi mărită de lungimea unei singure linii de furtun B la care, prin reducŃie
sau distribuitor, se prelungeşte furtunul C (cifrele din paranteză).
La stabilirea presiunii pentru lucru se va Ńine cont de :
— pierderile de presiune datorate distanŃei şi diferenŃei de nivel;
— debitul necesar la locul incendiului.

5. Tehnici de alimentare cu apă

Alimentarea prin întreruperea continuităŃii
Acest mod de alimentare se foloseşte atunci cînd sursa de apă este mai departe decît distanŃa
maximă a alimentării directe şi se intervine cu o singură autospecială.
În acest caz, autospeciala, imediat după sosire, va acŃiona asupra incendiului; la terminarea
apei din cazan se dezracordează dispozitivul, iar maşina se deplasează la sursă pentru alimentare,
după care se întoarce la locul incendiului.
DistanŃa pînă ia care se poate folosi acest mod de alimentare este determinată de următorii
factori :
— natura materialelor care ard;
— mărimea şi intensitatea incendiului;
— forŃele şi mijloacele locale ce pot fi folosite;
— sursele de apă existente.
AcŃiunea de stingere va continua de către servanŃi şi populaŃie cu mijloace locale, pe timpul
cît autospeciala se deplasează la sursă, unde alimentează şi se înapoiază.
Servantul 4 însoŃeşte autospeciala la alimentare.
Alimentarea în releu
Acest mod de alimentare se foloseşte când distanŃa de la sursă la locul incendiului depăşeşte
distanŃa maximă a alimentării directe şi garda de intervenŃie este formată din cel puŃin două
autospeciale de lucru cu apă.
Modul de alimentare în releu constă în refularea apei de la sursă de către o autospecială
către alta ce acŃionează pentru stingerea incendiului.
DistanŃa de la sursa de apă pînă la locul incendiului se împarte, de regulă, în trei sectoare de
lucru (figura de mai jos):
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— sectorul de alimentare, în cadrul căruia sunt cuprinse autospecialele (autospeciala de la
sursa de apă şi primele (prima) role de furtun întinse de la acestea către incendiu;
— sectorul intermediar, în cadrul căruia sînt cuprinse dispozitivele (dispozitivul) şi
autospecialele (autospeciala) până la primele role de furtun întinse de la ultimele autospeciale
(ultima autospecială) către sursa de apă;
— sectorul de, stingere, în cadrul căruia sînt cuprinse autospecialele (autospeciala) cu
dispozitivul de lucru pentru stingerea incendiului.
În cadrul acestui mod de alimentare, servanŃii vor acŃiona astfel: conducătorul auto şi
servantul 4 de la autospeciala (autospecialele) ce se află la sursă, în sectorul de alimentare; servanŃii
de la autospeciala (autospecialele) din sectorul intermediar, în acest sector; servanŃii de la
autospecială (autospecialele) din sectorul de stingere la localizarea şi lichidarea incendiului. La
nevoie se pot lua servanŃi dintr-un sector pentru întărirea altuia.
În situaŃia în care sunt numai două autospeciale, sectorul intermediar va cuprinde numai
dispozitivul dintre acestea (figura de mai jos).

Pentru folosirea modului de alimentare în releu se vor avea în vedere:
— distanŃa minimă, considerată prin întinderea completă a furtunului tip „B" într-o singură
linie, iar a celui tip „C" întins pe două linii prin distribuitor;
— distanŃa maximă, considerată prin însumarea furtunului ,,H" şi „C" întins într-o singură
linie.
Atât distanŃa minimă, cât şi distanŃa maximă pot fi micşorate atunci când comandantul gărzii
de intervenŃie apreciază că este necesar ca alimentarea să se facă prin două linii de furtun („B" sau
„C") paralele.
În cadrul unui releu, autospecialele se vor amplasa, de regulă, astfel :
— cele cu pompe puternice se vor: amplasa în sectorul care necesită folosirea celor mai mari
presiuni;
— cele cu cazan mai mare se vor amplasa în sectorul intermediar şi de stingere.
Alimentarea în navetă este modul de alimentare a tuturor autospecialelor. Acest procedeu
se foloseşte atunci cînd distanŃa de la sursă la obiectivul incendiat depăşeşte posibilităŃile de
alimentare în releu.
În cadrul sistemului de alimentare în navetă se stabilesc trei poziŃii prin care trece
obligatoriu fiecare autospecială după cum urmează:
— poziŃia de lucru, din care autospeciala (autospecialele) acŃionează asupra incendiului;
— poziŃia de aşteptare, care se va stabili la 50 m depărtare de poziŃia de lucru;
— poziŃia de alimentare, aflată în locul de unde se alimentează cu apă autospecialele.
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În momentul în care începe acŃiunea de stingere, autospecialele se vor găsi: una în poziŃie de
lucru, celelalte în poziŃie de aşteptare. Autospeciala din poziŃia de lucru va refula apa cu debit şi
presiune mare (în funcŃia şi de natura incendiului), stînd cît mai puŃin în această poziŃie.
Când s-au consumat 3/4 din cantitatea ele apă din cazan, unul dintre agenŃi cheamă prima
autospecială din poziŃia de aşteptare, care se va opri la 0,5—1 m de cea care lucrează. în momentul
terminării apei se dezracordează dispozitivul, racordîndu-se la cea cu cazanul plin.
În continuare, toate autospecialele vor trece prin poziŃia de lucru, refulînd apa pe linii tip
„C" cu ajutaje de 12 mm şi presiune de 2,5 atm. pentru realizarea unui debit de 300 1/min.
Pe timpul acŃiunii, servanŃii vor fi repartizaŃi, de regulă, astfel:
— servanŃii 3, în poziŃia de alimentare;
— servanŃii 2 vor fi folosiŃi ca agenŃi între poziŃii;
— comandanŃii de grupe vor fi numiŃi şefii poziŃiilor de aşteptare si ai agenŃilor;
— şeful de garaj va fi şeful poziŃiei de alimentare; grupa de la prima maşină ce a acŃionat în
poziŃie de lucru va rămâne permanent în această poziŃie;
— servanŃii rămaşi disponibili vor fi folosiŃi pentru eventualele schimbări ale celor din
poziŃia de lucru sau pentru a acŃiona cu găleŃi, accesorii de tăiat şi demolat în poziŃia de lucru.
Alimentarea în navetă se încadrează între două limite, o limită minimă şi o limită maximă.
DistanŃa minimă se calculează după relaŃia :
C + C 2 + .......C n
Dmin = B1 + B2 + ....... + Bn + 1
− 25m,
2
în care:
Dmin = distanŃa maximă;
B1, B2, Bn = cantiatea de furtun e tip “B” de pe ficecare autospecială folosită în navetă;
C1, C2, Cn = cantipatea de furtun tip “C” de pe fiecare autospecială folosită în navetă;
25 m = coeficient de siguranŃă.
DistanŃa maximă se calculează dupărelaŃia:
t (n − 1) − t
Dmax = max
V,
2
în care:
Dmax = distanŃa maximă;
tmax = timpul maxim de stat în poziŃia de lucru pentru o autospecială în condiŃiile realizării unui
debit de 300 l/min. cu două Ńevi tip “C”, ajutaj 12mm , presiune 2,5 atm (se stabileşte în funcŃie de
autospeciala cu cazanul de cea mai mică capacitate) – în minute;
n = numărul autospecialelor folosite;
t = timpul necesar de alimentare pentru o autospecială (se stabileşte în funcŃie de autospeciala cu
cazanul de cea mai mare capacitate) – în minute;
V = viteza de deplasare (în metri pe minut) în calcule se consideră 600 m/min.
Din relaŃia de mai sus se pot determina, în funcŃie de elementele cunoscute sau necunoscute,
valorile lui tmax şi n, astfel:
20
+t
V
t max =
n +1
20
+t
n= V
+t
t max

Alimentarea mixtă
Se consideră alimentare mixtă atunci când garda de intervenŃie foloseşte simultan mai multe
sisteme de alimentare, astfel:
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— directă, releu, navetă;
— directă, releu;
— directă, navetă;
— releu, navetă.
În cadrul alimentării mixte, fiecare mod va trebui organizat complet.

6. Autospeciale pentru prevenirea/stingerea incendiilor
6.1.

Autospeciale de lucru cu apă şi spumă

6.1.1. Autopompa cisternă de alimentare cu apă ROMAN 12215 DFA (A.P.C.A.A.
12215 DFA)

Autopompa cisternă de alimentare cu apă Roman 12215 DFA este destinată transportului la
locul intervenŃiilor a personalului, substanŃelor stingătoare şi accesoriilor fiind în măsură să asigure:
- refularea apei (apei imbunatatite) absorbita din cazanul propriu sau de la surse naturale pe
linii de furtun echipate cu tevi de mana;
- producerea si refularea spumei aeromecanice prin linii de furtun echipate cu tevi portative
generatoare de spuma asigurand un debit de 30 mc/min (6 tevi de 500 l/min);
- alimentarea cu apa a altor autospeciale prin linii de furtun tip A sau B.
Caracteristicile tehnico-tactice ale autospecialei sunt urmatoarele:
Dimensiuni:
- lungime cu carucior port-furtun (m)
8,600
- latime (m)
2,500
- inaltime totala (m)
3,100
Greutati:
- masa totala (kg)
21500
- masa proprie (kg)
cca. 10000
Capacitati:
- rezervorul de apa (l)
9000
- rezervorul de spumogen lichid (l)
800
- rezervorul de detergent (l)
100
- rezervorul de motorina (l)
200
Performante:
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- viteza maxima (km/h)
80
- consum de carburanti la 100 km (l):
- vara 40,5
- iarna 44,5
Descriere
Principalele parti componente ale autopompei de alimentare cu apa R 12215 DFA sunt:
autosasiul, caroseria si instalatiilor specifice.
Autosasiul este de tip Roman 12215 DFA cu suspensia spate intarita echipat cu motor
diesel, tip D 2156 HMN 8.
Autopompa cisterna de alimentare cu apa pastreaza cabina originala dubla, rabatabila cu 3 +
1 locuri si 2 usi laterale.
Compartimentul instalatiilor, fixat elastic in trei puncte pe sasiu permite, ca si la celelalte
autospeciale pe sasiu R 12215 DFA, o flexibilitate sporita. El este prevazut pe ambele parti cu cate
doua usi duble, cu scari adecvate, manere de sustinere pentru urcare, precum si locasuri amenajate
pentru fixarea accesoriilor.
Circulatia pe acoperis se face pe podeste din tabla striata iar accesul se asigura prin doua
scari montate in spatele rezervorului pentru apa.
In compartimentul instalatiilor se gaseste rezervorul de spumant de 800 l si o pompa de
debit mare, iar in continuarea acestui compartiment, rezervorul de apa.
Instalatia de vid este astfel conceputa incat depresiunea ce trebuie realizata de pompa
centrifuga se face in doua feluri: cu ejectorul de gaze sau cu pompe de vid cu palete. Amorsarea
pompei centrifuge cu ajutorul jetului de gaze se realizeaza utilizand fenomenul de ejectie, obtinut
prin dirijarea gazelor arse, printr-un sistem de ajutateje convergente-divergente. Viteza mare de
iesire a gazelor prin ejector creeaza o depresiune in instalatie.
Amorsarea cu pompa de vid cu palete se bazeaza pe principiul clasic, cunoscut si utilizat la
toate masinile de pompieri fabricate in tara.
Antrenarea pompei se face printr-o transmisie mixta (cardan si curele trapezoidale) de la
priza de putere.
Cuplarea si decuplarea pompei se face cu un intrerupator electric de la bordul de comanda.
Pregeneratorul instalatiei de producere a spumei se afla amplasat sub rezervorul de lichid, pe
o ramificatie a conductei de refulare a apei, care este prevazuta cu un robinet manual cu clapeta.
Rezervorul pentru spumant lichid, amplasant pe cazanul pentru apa, are o capacitate de cca
800 l si este prevazut cu spargatoare de valuri si sifon pentru aerisire. Rezervorul este prevazut cu o
instalatie pneumatica de balbotare.
Instalatia pentru amestec cu detergent se compune in principal dintr-un dispozitiv de dozare,
un amestecator si un rezervor fixat pe cazanul pentru apa.
Rezervorul pentru apa prezinta o constructie sudata, montata in a doua jumatate a caroseriei,
interiorul sau fiind protejat anticorosiv. Fixarea pe sasiul suplimentar este realizata prin sudura.
Pentru alimentarea dintr-o sursa cu presiune, in dreapta-spate, sub rezervor se afla un cot cu robinet
manual terminat cu un racord fix tip A.
Pentru vizitare, la partea superioara este amplasata o gura cu capac rabatabil, in dreapta
caruia se gaseste si teava de preaplin.
In rezervor se gasesc doua randuri de spargatoare de valuri demontabile asezate in cruce.
La interior rezervorul este strabatut de o ramificatie a tevii de esapare a gazelor arse de la
motor pentru incalzirea apei in timpul iernii.
Conductele servesc pentru absorbtia apei in pompa centrifuga si refularea acesteia sau a
solutiilor pentru stingerea sub presiune, prin gurile de refulare.
Pompa centrifuga poate aspira apa atat prin cele patru guri laterale tip A, cu tuburi de
aspiratie, cat si prin conducta din cazanul propriu.
Instalatia de comanda electropneumatica este asemanatoare cu cea de la A.T.I. si realizeaza
urmatoarele operatii:
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- cuplarea si decuplarea pompei de vid;
- cuplarea si decuplarea ejectorului;
- cuplarea si decuplarea pompei;

Toate comenzile automate, precum si aparatele de masura si control au fost grupate pe
tabloul de comanda, amplasat in compartimentul instalatiilor pe rezervorul pentru spumogen.
Sub compartimentul instalatiilor (in partea dreapta) a fost montata o aeroterma de tip Simon,
cu refularea aerului cald spre interiorul acestui compartiment.

6.1.2. Autopompa cisternă de alimentare cu apă echipată cu tun ROMAN 12215 DFA
(A.P.C.A.A.T. 12215 DFA)

Autopompa cisternă de alimentare cu apă echipată cu tun A.P.C.A.A.T. R 12215 DFA are
aceleaşi caracteristici ca cea prezentată mai sus, ea fiind dotată în plus cu un tun cu 2 Ńevi pentru
refularea apei, respectiv a spumei.
6.1.3. Autotunul de stins incendii ROMAN 19256 DF (A.T.I. R 19256 DF)

Autotunul de stins incendii cu apa si spuma 19256 DF (figura de mai sus) este destinat
transportului servantilor, accesoriilor stingatoare la locul interventiilor putand actiona cu apa si
spuma.
Masina face din categoria autospecialelor de mare capacitate, avand urmatoarele
caracteristici tehnico-tactice:
Dimensiuni:
- lungime (m)
9,080
- latime (m)
2,500
13
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- inaltime incarcat-descarcat (m)
3,100/3,250
Greutati:
- masa totala (kg)
26850
- masa proprie (kg)
13580
- masa autosasiului (kg)
9831
Capacitati:
- rezervorul de apa (l)
cca. 10000
- rezervorul de spumant (l)
cca. 2000
- rezervor combustibil (l)
cca. 220
Performante:
- viteza maxima (km/h)
85
- debit maxim de apa (l/min)
5000
- debit maxim de spuma (mc/min)
30
- bataia maxima a tunului (m) – cu apa
80
– cu spuma
60
- rotirea tunului – orizontal 360º
– vertical – 15 + 60º
Descriere
Autospeciala se compune din autosasiu tip Roman 19256 DF, compartimentul instalatiilor si
accesoriilor, instalatia speciala de stins incendii cu apa si spuma, echipamentul electric, instalatia de
incalzire, dispozitivele de comanda si aparatele de masura si control.
Autosasiul este echipat cu 3 punti din care doua motrice pe spate, avand posibilitatea de
blocare transversala si longitudinala a diferentialelor.
Sasiul este format din lonjeroane din otel si traverse imbinate prin suruburi. Cabina este de
tip Roman cu 6 locuri, fiind echipata cu aparatajul si instalatiile de comanda si control necesare
conducerii autovehiculului.
Compartimentul instalatiilor si accesoriilor este dispus in partea anterioara a caroseriei, fiind
prevazut cu rafturi si locasuri pentru amplasarea accesoriilor p.s.i. din dotare. Tot aici sunt montate
aparatele de masura si control, dispozitivele de comanda ale instalatiei specifice de stins incendii,
precum si majoritatea elementelor componente ale acestora.
Instalatia speciala de stins incendii cu apa si spuma asigura refularea apei si, respectiv, a
spumei aeromecanice, componentele sale principale fiind:
- rezervorul pentru spumant lichid cu capacitate de 2000 l, executat din tabla de otel, protejat
la interior contra coroziunii prin cauciucare;
- rezervorul pentru apa cu capacitatea de 10.000 l executat din tabla de otel, protejat prin
vopsire;
- pompa centrifuga pentru refularea apei si a solutiei spumante;
- pompa autoabsorbanta pentru vehicularea spumantului;
- echipamentul de amorsare a pompei centrifuge (cu doua posibilitati independente de
realizat depresiune in sistemul de aspiratie fie printr-o pompa de vid cu rotor cu palete, fie printr-un
ejector de gaze, montat pe conducta de esapament);
- robinetul de dozare a spumantului in apa;
- tunul pentru apa si spuma, organul de baza pentru refularea apei si spumei la distante mari.
Are o constructie completa care permite dirijarea apei si spumei in plan orizontal si vertical prin
intermediul tevilor de lucru cu apa sau spuma si a unor mecanisme de rotire si basculare. Actionarea
tunului se realizeaza mecanizat (hidraulic si pneumatic) sau manual, de pe acoperisul masinii;
- echipamentul de autoprotectie ce asigura protectia autospecialei impotriva radiatiilor
calorice degajate de incendii pe timpul interventiilor;
- conductele si armaturile construite intr-o retea ce permite realizarea circuitelor prevazute in
schema tehnologica a instalatiei speciale.
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Echipamentul electric include instalatia electrica a autosasiului si consumatorii specifici
acestei masini: doua lampi cu lumina rosie intermitenta (girofar) si amplificator de voce cu
dispozitiv de alarmare tip ADA-02, toate montate pe cabina.
Tabloul de comanda si control este amplasat in compartimentul instalatiilor si cuprinde toate
aparatele si dispozitivele de comanda, masura si control necesare functionarii normale a instalatiei
speciale de stingere.
Instalatia electrica mai cuprinde un post de comanda mobil care permite telecomanda
tunului prin cablu electric de la maximum 20 m distanta.
Instalatia de incalzire este destinata asigurarii unui nivel optim al temperaturii in
compartimentul instalatiilor si accesoriilor, prevenind totodata inghetarea apei si spumantului in
componentele instalatiei speciale de stingere. Este formata dintr-o aeroterma tip SIMON care
produce si refuleaza aer cald.
Dispozitivul de comanda si aparatele de masura si control sunt dispuse in compartimentul
instalatiilor si accesoriilor. Acestea asigura manuirea si controlul functioarii instalatiilor speciale de
stins incendii cu apa si spuma permitand urmatoarele operatii: pornirea-oprirea motorului, comanda
acceleratiei motorului, cuplarea-decuplarea prizelor de putere, comanda pompei de apa, a pompei
de spumant, comanda pompei de ulei, a pompei de vid, cuplarea-decuplarea ejectorului de gaze,
actionarea tunului cu apa si spuma, comanda refularii apei si spumei pe tevile tunului, reglarea
debitelor de apa si spuma, reglarea dozarii solutiei de spumant in apa, controlul presiunii
(depresiunii) in instalatie, controlul nivelului in rezervoare si comanda instalatiei de autoprotectie.
6.1.4. Autospeciala de lucru cu spuma pe autosasiu ROMAN 19215 DF, 19256 DF
(A.Sp.S. 19215, 19256)

Autospeciala pentru stins incendii cu spuma (figura de mai sus) face parte din grupa
autospecialelor de lucru cu apa si spuma, de mare capacitate, fiind utilizata pentru stingerea
incendiilor indeosebi in industria chimica si petrochimica, aeroporturi, in productia de lacuri si
vopsele, precum si la combaterea incendiilor de mari proportii.
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autospecialei sunt:
Dimensiuni:
- lungime (m)
9,220
- latime (m)
2,500
- inaltime incarcat/descarcat (m)
3,400/3450
Greutati:
- greutate totala (kg)
25340
- greutatea utilajelor si accesoriilor (kg)
800
- greutatea autosasiului (kg)
450
Performante:
- viteza maxima (km/h)
93 (84)
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- rampa maxima
26º
- diametrul minim de viraj (l/min)
19,4
- debitul maxim al tunului de apa (l/min)
5000
- debitul maxim de spuma (mc/min)
30
- bataia maxima a jetului de apa (m)
80
- bataia maxima a jetului de spuma (m)
60
- rotirea in plan orizontal
360º
- rotirea in plan vertical
+ 60º - 15º
Motorul autospecialei este tip D.2156 HMN8 diesel in 4 timpi, racit cu apa, cu 6 cilindri in
linie de 215 CP (tip D 2156 MTN de 256 CP).
Descriere
Autospecialele de stins incendii cu spuma R 19215 sau 19256 au in compunerea lor
urmatoarele compartimente si instalatii:
- autosasiul;
- compartimentul personalului;
- compartimentul instalatiilor;
- compartimentul accesoriilor;
- instalatiile de stins incendii cu apa si spuma;
- instalatiile de autoprotectie;
- instalatia suplimentara de incalzire.
Autospeciala este realizata prin echiparea si carosarea unor autosasiuri Roman 19215 DF
sau 19256 DF, cu trei punti, dintre care doua punti motrice avand posibilitatea de blocare
tranversala si longitudinala a diferentialelor. La suspensia spate s-a ales varianta joasa, pentru o mai
buna stabilitate a autovehiculului.
Sasiul rigidizat si intarit cu lonjeroane suplimentare prin intermediul a sase tampoane
elastice poarta suprastructura autospecialei fixata pe acesta prin 20 suporti elastici.
Cabina mare de tip Roman care intra in componenta acestui autosasiu s-a adaptat numarului
de persoane si aparatajului necesar deservirii autospecialei avand capacitatea de 6 locuri.
Accesorii p.s.i. necesare pentru interventia la incendii sunt fixate in rafturi si rastele speciale
amenajate in trei locuri si anume: in compartimentul instalatiilor, in compartimentul de la spatele
masinii si pe acoperis.
Instalatia speciala cuprinde pompa centrifuga pentru apa, instalatia conductelor, cazanul,
pompa autoabsorbanta pentru lichid spumant, tunul de apa si spuma, instalatia hidraulica pentru
manevrarea tunului.
Pompa centrifuga este cea clasica ce echipeaza toate autospecialele de stins incendii cu apa
si spuma construite pe sasiu Roman 10215 si 12215, montata in instalatia autospecialei pe suporti
prevazuti pe sasiul masinii si antrenata printr-un arbore cardanic de la priza de putere.
Aspiratia pompei este bilaterala (cate doua intrari tip A de fiecare parte a masinii) in vederea
racordarii lesnicioase la sursa de apa cea mai apropiata. Amorsarea pompei (in cazul alimentarii de
la o sursa de apa fara presiune) se face cu ejectorul de gaze esapate ori cu pompa de vid cu palete
mobile.
Sistemul de conducte asigura transportul lichidului pompei de la intrarea in instalatie la
iesirea din instalatie. Refularea pompei centrifuge este controlata de un robinet cu clapeta, dupa
care se ramifica patru conducte: doua pentru refularile laterale (cate trei iesiri tip B), o conducta
pentru alimentarea tunului si o conducta pentru alimentarea cazanului cu apa.
Cazanul masinii este o constructie sudata din otel inoxidabil cu capacitate totala de 10.000
litri care este sectionat printr-un perete interior, formand doua compartimente: unul de 6.000 litri
pentru spuma si altul de 4.000 litri pentru apa.
Pentru prevenirea inghetului substantelor de stingere, prin cazan trec conducte ce
vehiculeaza aer cald furnizat de o aeroterma SIMON.
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Instalatia pentru producerea spumei este diferita de cea a celorlalte masini de stins incendii,
deoarece vehicularea lichidului spumant se executa de catre o pompa autoabsorbanta, iar dozarea se
realizeaza prin intermediul unui robinet cu clapeta.
Cu ajutorul pompei autoabsorbante pentru spumant se poate realiza alimentarea cazanului
propriu din butoaie, alimentarea cazanului altor autospeciale din butoaie sau din cazanul propriu,
precum si lucrul cu spuma absorbind spumant direct din butoaie.
Refularea de la distanta a substantelor de stingere (apa, spuma) catre focarul incendiului se
face cu ajutorul unui tun montat pe acoperisul masinii, deasupra compartimentului accesoriilor. Din
componenta tunului, ca parti importante fac parte: tevile pentru apa si spuma, mecanismul de rotire
melc-roata si cilindrul de ridicare-coborare. Actionarea tunului se face din cabina, hidraulic prin
doua distribuitoare.
Teava de spuma este prevazuta cu un dispozitiv de producere a unui covor de spuma
actionat manual. Opturarea tevilor de apa si spuma se realizeaza prin doi robineti actionati
electromagnetic din compartimenul instalatiilor.
Instalatia de autoprotectie este conceputa pentru a asigura apropierea cat mai mult de
incendiu si racirea autospecialei cu o perdea de apa. Se compune dintr-o conducta care porneste din
refularea pompei centrifuge si se ramifica in doua ramuri pe acoperisul masinii. Pe traseul acestora
doua sunt amplasate 10 duze care permit formarea unei perdele de apa cu rol de racire a caroseriei.
Instalatia de incalzire suplimentara asigura incalzirea compartimentului instalatiilor si
cazanului prin montarea unei aeroterme de la care pornesc patru conducte (doua dus si doua intors).
Aparatele pentru masura, control si comanda ale instalatiei speciale de stins incendii sunt
amplasate in cabina si compartimentul instalatiilor.
In afara comenzilor obisnuite, in cabina se afla: robinetul comanda dublu ambreiaj, comanda
amplificatorului cu dispozitiv de alarmare (ADA-02), comanda lampa girofar, comanda
proiectorului si comanda agregatului de incalzire SIMON.
In compartimenul instalatiilor sunt dispuse urmatoarele comenzi: pornit-oprit motor,
acceleratie motor, ambreiaj, angrenare pompe, ejector gaze arse, actionare tun, iluminat
compartiment instalatii, precum si aparate de control – vacuummetru; manometru presiune apa,
manometru presiune ulei, control nivele apa si spumant.
6.1.5. AUTOSPECIALA DE STINS INCENDII CU APĂ, SPUMĂ, PULBERE ŞI
DIOXID DE CARBON PE AUTOŞASIU ROMAN 19.256 DF-A. Sp. 4S- (6x4)

Autospeciala de stins incendii cu apă, spumă, pulbere şi dioxid de carbon pe autoşasiu
Roman 19.256 DF(6x4) este destinată pentru dotarea unităŃilor pentru situaŃii de urgenŃă şi
formaŃiunilor civile de pompieri în scopul asigurării intervenŃiei eficiente a acestora la stingerea
incendiilor, precum şi la înlăturarea consecinŃelor catastrofelor şi calamităŃilor naturale.
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Maşina face parte din categoria autospecialelor de lucru cu apă şi spumă de mare capacitate, dar
constituie totodată şi o premieră naŃională prin faptul că poate acŃiona şi la stingerea incendiilor cu
pulbere şi CO2 .
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autospecialei sunt:
Dimensiuni:
- lungime........................................................... 9140 mm
- lăŃime...............................................................2500 mm
- înălŃime............................................................3300 mm
- ampatament..................................................... 4500/1350 mm
- consola faŃă/spate.............................................1500/1790 mm
- ecartament faŃă/ spate.......................................2060/ 1820 mm
- rampa abordabilă...............................................300
- unghiul de atac..................................................200
- unghiul de degajare...........................................210
Mase:
- masa totală a autospecialei................................21820 kg
din care: - pe axa faŃă.....................................6420 kg
- pe punŃile spate.............................15400 kg
- masa proprie a autospecialei..............................14500 kg
din care: - pe axa faŃă......................................5320 kg
- pe punŃile spate...............................9130 kg
CapacităŃi:
- capacitatea rezervorului pentru apă....................5000 l
- capacitatea rezervorului pentru lichid spumant..1000 l
- capacitatea recipientului pentru pulbere..............400 kg
PerformanŃe:
- viteza maximă de deplasare........................................85-97 km/h
- raza minimă de viraj...................................................11 m
Minitunurile pentru apă şi spumă:
- acŃionare..............................................................manuală
- rotire (în plan orizontal)......................................1400;
- basculare în plan vertical....................................-150 .................+750
- bătaia jetului de apă:
- pe orizontală............................80 m
- pe verticală..............................60 m
- bătaia jetului de spumă:
- pe orizontală................................................60 m
- pe verticală..................................................40 m
- debitul de spumă.....................................................................30 mc/min
InstalaŃia de lucru cu pulbere:
- nr. butelii cu CO2 pentru producerea pulberii.........................2(1+1 rezervă)
- numărul gurilor de refulare pulbere........................................2
- debitul de pulbere pe o gură de refulare.................................200 kg/min
- presiunea de lucru cu pulbere................................................ .8- 10 bar
InstalaŃia de stins incendii cu CO2
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- nr. butelii de CO2 ..................................................................10 bar(5 stg;+ 5 dr.)
- nr. gurilor de refulare dioxid de carbon..................................2
- debitul dioxidului de carbon pe o gură de refulare.................60 kg/min
Descriere
InstalaŃia electrică a autospecialei este formată din: tabloul de bord: instalaŃia de
iluminat local; electroventile de acŃionare electropneumatică; două girofaruri de culoare
albastră; aerotermă AML; instalaŃia electrică de pe autoşasiu. InstalaŃia electrică a
autospecialei mai cuprinde un sistem de avertizare sonoră şi optică care să permită
legătura între cabina şoferului şi cabina servanŃilor.
Tabloul de comandă este amplasat în compartimentul instalaŃiilor speciale, cu
următoarele facilităŃi: acŃionare aerotermă, pornire/oprire motor, iluminat bord, acŃionare
pompă apă, ejector, acŃionare pompă de vid, iluminat interior-plafoniere, absorbŃie cazan
apă, alimentare plafoniere compartimente, manometru, vacuummetru.
Autoşasiul este tip R 19256 DF, cu două punŃi motoare în spate, axă simplă în faŃă şi
cabină lungă cu 2+1 locuri.
Este echipat cu prize de putere corespunzătoare pentru acŃionarea instalaŃiilor
speciale, preîncălzitor pentru motor şi cârlig de remorcare adecvat capacităŃii maxime de
tractare.
Toate diferenŃialele din sistemul de transmisie sunt blocabile.
Autoşasiul îndeplineşte condiŃiile prevăzute în legislaŃia rutieră şi cele stabilite prin
specificaŃia de montaj (9120139).
InstalaŃia de lucru cu apă şi spumă constă din: o pompă pentru refulare tip PSI
50/8; un rezervor pentru apă cu capacitatea de 5000 l; un rezervor pentru spumant de
1000l; un amestecător- dozator de spumant în apă; două minitunuri pentru apă şi spumă;
conducte de aspiraŃie de refulare şi de legătură pentru părŃile componente; robinete de
control a circuitelor; două sisteme independente de amorsare a pompei pentru refulare,
racorduri şi armături.
Pompa pentru refulare este amplasată în faŃa rezervorului pentru apă.
Pompa de vid cu rotor şi palete mobile este amplasată sub podea, în partea stângă a
autoşasiului şi primeşte mişcarea de la priza de putere N30/10 prin: arbore cardanic, lagăr
intermediar şi transmisie prin curele trapezoidale.
Minitunurile de apă şi spumă sunt montate fixe pe podea, câte unul pe fiecare parte,
având Ńevile uşor demontabile prin intermediul racordurilor de refulare tip B de 2’/2”
confecŃionate din aliaje de alamă turnate sub presiune, având o rezistenŃă mărită la rupere.
Ejectorul-dozator şi robinetul dozator pentru spumant: sunt montate pe partea
stângă a maşinii, asigurând accesul uşor şi sigur în timpul lucrului.
Pentru alimentarea cu apă din surse fără presiune, pe partea stângă sunt prevăzute
două conducte de aspiraŃie tip A de 4”.
La instalaŃia de lucru cu pulbere vehicularea pulberii se face cu dioxid de carbon
preluat dintr-o butelie de 30 l (instalaŃia este deservită de 2 butelii din care una de rezervă).
Buteliile sunt marcate distinct faŃă de cele 10 de la instalaŃia de stins cu dioxid de carbon.
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InstalaŃia este dotată cu o supapă de siguranŃă pe recipient, care intră în funcŃiune
la 10+ 12 bar.
Refulare pulberii se face după preferinŃă pe partea stângă sau dreaptă, prin cele
două guri de refulare prevăzute cu racord fix – câte unul de fiecare parte.
Recipientul de 400 kg se conectează printr-un colector cu DN50, prevăzut la capete
cu câte doi robineŃi cu sferă Ø 34 prin închiderea şi deschiderea selectivă a acestora
creându-se posibilitatea refulării a 400 kg pulbere.
Colectorul de pulbere şi robineŃii cu sferă pot fi purjaŃi cu CO2 din recipient prin
intermediul unui filtru şi a instalaŃiei de purjare, iar presiunea din recipient poate fi
urmărită pe manometrul de presiune amplasat la partea superioară. Aceasta nu trebuie să
depăşească 10 bar.
InstalaŃia de lucru cu dioxid de carbon se compune din: 10 butelii de înaltă presiune
cu capacitatea de 30 l fiecare. Buteliile au robineŃi cu deschidere manuală şi sunt legaŃi la
un colector prevăzut cu două ştuŃuri de racordare a furtunelor de refulare (vârtelniŃă).
VârtelniŃele sunt amplasate în partea din spate a caroseriei, pentru scurtarea
circuitului acestui gaz şi îmbunătăŃirea condiŃiilor de manevrare.
Fiecare furtun de refulare are lungimea de 25-30 m şi se termină cu câte un ajutaj
tip tromblon .
Legătura între butelii şi colector se face prin tuburi flexibile cu dublă inserŃie
metalică şi supape de sens unic .
InstalaŃia este prevăzută cu sistem mecanic de deschidere simultană a 5 sau 10
butelii, prin intermediul unei tije cu acŃionare manuală.
Refularea CO2 se face în stare gazoasă (nu sub formă de zăpadă carbonică).
Toate instalaŃiile sunt protejate de caroseria fixată pe autoşasiu.
6.1.6. AUTOSPECIALA MEDIE DE INTERVENTII LA INCENDII DAC 16.250 F

Autospeciala este destinată intervenŃiei la stingerea incendiilor, independent sau în
cooperare cu alte autospeciale, îndeosebi în localităŃi urbane.
Autospeciala asigură transportul unui echipaj compus din comandant, conducător auto,
transmisionist sau un paramedic şi patru servanŃi, accesorii de trecere a apei şi spumei, mijloace de
protecŃie şi dispozitive de iluminare.
Autospeciala asigură intervenŃia la stingerea incendiilor cu refularea apei pe două nivele de
presiune (joasă : 6-8 bar şi înaltă : 30-40 bar) şi în secundar prin prepararea şi refularea spumei
aeromecanice.
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Autospeciala poate asigura şi intervenŃia asupra unor începuturi de incendii, cu ajutorul
stingătoarelor portative cu pulberi.
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autospecialei sunt:
Dimensiuni (mm):
Ampatament..............................................................................3700
Consolă faŃă...............................................................................1500
Consolă spate vehicul................................................................1720
Consolă spate şasiu....................................................................1100
Lungime totală autoşasiu...........................................................6920
DistanŃă axă faŃă-suprastructură................................................2100
LăŃime cabină............................................................................2300
LăŃime peste roŃile spate............................................................2462
LăŃime totală..............................................................................2500
LăŃime ramă şasiu, faŃă.............................................................. 940
LăŃime ramă şasiu, spate............................................................ 760
ÎnălŃime totală, încărcat, acoperiş cabină..................................2922
ÎnălŃime totală, încărcat, peste girofar.......................................3390
Garda la sol, faŃă...................................................................... 280
Garda la sol, spate.................................................................... 315
Garda la sol, minim.................................................................. 170
Masele autovehiculului (kg):
Masa max. admisă tehnic pe axa faŃă........................................6500
Masa max. admisă tehnic pe puntea spate.................................6500
Masa proprie autospecială
pe axa faŃă..............................................................................10140
pe putea spate.........................................................................4570
Masa totală autospecială (cu personal,
echipament şi plinuri făcute).....................................................13000
pe axa faŃă..............................................................................5650
pe puntea spate.......................................................................7350
Masa max. admisă autospecială................................................16000
Masa utilă..................................................................................5860
din care
echipaj....................................................................................7x80
accesorii aprox.......................................................................500
CapacităŃi:
- apă..........................................................................................2000 litrii
- spumant..................................................................................120 litrii
PerformanŃe:
Viteza maximă...........................................................................128 km/h
Viteza maximă în rampă 4%.....................................................82,4 km/h
Rampa maximă..........................................................................30%
SpaŃiul de frânare
(la masa totală de 13.000 kg).....................................................max. 36/60 km/h
Consumul mediu de combustibil (la viteza...............................32 l/100km
medie de 60 km/h şi la masa totală de 13000 kg)
Descriere
Pe şasiul autospecialei, în spaŃiul din spatele cabinei rabatabile, se află suprastructura
specifică, reprezentată de o incintă de formă paralelipipedică în interiorul căreia se află dotările
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necesare intervenŃiilor la incendii: pompă, rezervor apă, furtunuri, echipament de
descarcerare, precum şi diferite unelte şi accesorii P.S.I.. Pe acoperişul suprastructurii sunt
transportate elemente specifice: tuburi de absorbŃie, scară culisabilă şi scară de fereastră.
Pompa centrifugală APSI20/8-2 (produsă de S.C. Aversa S.A. Bucureşti) este de tip dual, cu
instalaŃie de amorsare automată încorporată (pompa de vid cu inel de lichid T 9 ) şi este prevăzută
cu ieşiri pentru instalaŃia de joasă presiune, pentru instalaŃia de înaltă presiune şi pentru instalaŃia de
preparare a spumei. AspiraŃia apei în pompă se face fie din rezervorul propriu al autospecialei, fie
de la o sursă exterioară de apă.
InstalaŃia de refulare de înaltă presiune este compusă din două ramuri, conŃinând fiecare
furtunuri de înaltă presiune (Dext=31 mm, Dint=19 mm), înfăşurate pe tamburi, la capetele
furtunurilor aflându-se câte un dispozitiv de refulare a apei la presiuni înalte, tip TRAPI. Pe fiecare
ramură există câte un robinet de secŃionare, iar furtunurile, având câte 60 m fiecare sunt constituite
din două bucăŃi de 15 m şi o bucată de 30 m, legate între ele prin cuple rapide.
InstalaŃia de refulare de joasă presiune este compusă din două conducte de ieşire din etajul
de joasă presiune al pompei, prevăzute fiecare cu câte un robinet cu clapetă, racord fix tip B şi
racord înfundat tip B. Când se lucrează cu instalaŃia, se decuplează racordurile înfundate, iar pe
racordurile fixe se cuplează furtunele de refulare tip B sau tip C (prin intermediul unei reducŃii BC).
InstalaŃia de preparare amestec spumant este alcătuită dintr-un rezervor de spumant de 120
litri, un amestecător de linie de tip B şi legături realizate prin tub elastic dintre amestecător şi
rezervorul de spumant şi legătură rigidă între amestecător şi pompa centrifugă.
Pentru buna funcŃionare a motorului în regim staŃionar şi în sarcină a fost necesară realizarea
unei instalaŃii suplimentare de răcire. Aceasta se compune dintr-un schimbător de căldură lichidlichid înseriat între termostat şi radiatorul de apă şi două furtune de legătură cu etajul de joasă
presiune al pompei centrifuge. Astfel, turul schimbătorului se alimentează din zona de defulare a
pompei prin robinet, iar returul este legat în zona de aspiraŃie a pompei prin robinet. InstalaŃia
suplimentară fiind prevăzută cu robinete de secŃionare, se poate întrerupe răcirea suplimentară când
nu este necesară. Este prevăzut şi un robinet de golire a instalaŃiei suplimentare de răcire plasat pe
partea dreaptă a şasiului, între cabină şi suprastructură.
6.1.7. AUTOSPECIALA DE POMPIERI RENAULT MIDLUM 220 dci

Autospeciala este destinată intervenŃiei la stingerea incendiilor, independent sau în
cooperare cu alte autospeciale, îndeosebi în localităŃi urbane şi semi-rurale.
Autospeciala asigură transportul unui echipaj compus din comandant, conducător auto,
transmisionist sau un paramedic şi patru servanŃi, accesorii de trecere a apei şi spumei, mijloace de
protecŃie şi dispozitive de iluminare. Asigură intervenŃia la toate operaŃiunile de stingere, operaŃiuni
de salvare, descarcerare şi prim ajutor.
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Autospeciala asigură intervenŃia la stingerea incendiilor cu refularea apei pe două nivele de
presiune (joasă : 6-8bar şi înaltă : 30-40 bar) şi în secundar prin prepararea şi refularea spumei
aeromecanice.
Autospeciala poate asigura şi intervenŃia asupra unor începuturi de incendii, cu ajutorul
stingătoarelor portative cu pulberi.
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autospecialei sunt:
Dimensiuni:
Lungime totală ..........................................................................6320 mm
LăŃime totală..............................................................................2400 mm
ÎnălŃime totală fără sarcină.........................................................3100 mm
Ampatament ..............................................................................3,25m
Mase:
Masa totală sub sarcină…………………………………...........10000 kg
Masa fără sarcină……………………………………….............6000 kg

CapacităŃi:
Rezervorul de apă…………………………................................2000 litri
Rezervorul de spumogen................................………………….120 litri
Capacitate rezervor carburant……………..................................80 litri
PerformanŃe:
Debit nominal pompă centrifugă……………………............2000 l/min-8bari la 3,00 m
Putere motor……………………………................................220 CP
Descriere
Cabina este de tip avansat, basculantă cu 6 locuri. Aceasta este construită din oŃel, cu
tablouri din Ńevi mufate, asamblate prin sudură electrică.
Cabina are 4 uşi ce se pot deschide dând acces la spaŃiul de condus, scaunul şoferului şi la
băncile personalului.
Caroseria este de tip monobloc împreună cu un saşiu suplimentar, el însuşi fiind fixat de
saşiu. Aceasta conŃine la interior: cisternă, rezervor HP, bloc hidraulic. Ansamblul montat formează
patru spaŃii vaste dotate cu etajere destinate primii ansamblului de materiale. Caroseria, la partea
superioară, cuprinde: suporŃi pentru scară, o intrare ce dă acces spre cisternă şi o ladă pentru cele 5
aspiratoare.
Caroseria mai cuprinde o traversă, ce formează împreună cu şasiul sistemul anti-şoc.
Antiparazitarea: toate părŃile metalice articulate sunt legate între ele prin trese metalice.
Autospeciala este dotată cu o pompă Godiva, care este angrenată de motorul autovehiculului
prin priza de mişcare, printr-o transmisie cardanică. Pompa este constituită dintr-un etaj de joasă
presiune şi unul de înaltă presiune.
Rezervorul de apă este confecŃionat din răşină armată cu fibră de sticlă.
Rezervorul de spumă este construit din inox.
Panoul de comandă al instalaŃiilor speciale ale autospecialei are următoarele componente:
- buton pentru comandă a vitezei pompei – apăsaŃi în sus pentru a creşte viteza, şi în jos
pentru a descreşte viteza pompei;
- tahometru;
- un indicator led roşu în caz de defecŃiune a motorului cu oprire imediată;
- manometru de înaltă presiune;
- un indicator led roşu de avertizare a temperaturii motorului;
- manometru apă;
- indicator pornire motor;
- manometru de presiune joasă;
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- comutator spumă Nr.1;
- comutator spumă Nr.2;
- indicator nivel spumă;
- valvă de scurgere ;
- valvă selector presiune înaltă;
- filtre pentru nivelul de intrare a apei cu presiune mare;
- filtre-alimentator pornire amorsa;
- nivel indicator nivel apă din rezervor.
6.1.8. Autospeciala de capacitate mărită IVECO MAGIRUS TLF 22/50-5

Datorită capacităŃii mari a rezervorului de apă, autospeciala de capacitate mărită TLF 22/505 este destinată în deosebi intervenŃiei la incendii mari.
Autospeciala de capacitate mărită TLF 22/50-5 este echipată cu o pompă centrifugală
antrenată de motorul autovehiculului, un rezervor de apă şi spumă, două dispozitive de răspuns
rapid, un tun manual de apă şi spumă montat pe acoperişul autospecialei şi alte echipamente de
luptă cu focul.
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autospecialei sunt:
Dimensiuni:
Lungimea
8600 mm
LăŃimea
2500 mm
ÎnălŃimea
3390 mm
Mase:
Masa proprie
13900 kg
26000 kg
Masa maximă admisă
CapacităŃi:
Rezervorul de apă
5000 litri
Rezervorul de spumă
500 litri
PerformanŃe:
Putere nominală
324 kW (440 CP) la 1900 rpm
Viteza maximă
127 km/h
Diametrul de viraj
16640 mm
Capacitatea nominală a pompei centrifuge
3100 l/min-8 bari la de 3 m
400 l/min-40 bari
Rotirea în plan orizontal a tunului pentru apă şi spumă
360º
Rotirea în plan vertical a tunului pentru apă şi spumă
-15º - +75º
Presiunea maximă de lucru a tunului pentru apă şi spumă
14 bari
Descriere
Componentele autospecialei de capacitate mărită TLF 22/50-5 sunt următoarele:
1. cabina şi şasiul;
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2. compartimente pentru echipamentul specific;
3. pompa centrifugă de stins incendii şi panoul de comandă din spate;
4. rezervorul de spumă;
5. rezervorul de apă.
Domeniul de temperaturi în care poate fi folosită autospeciala este cuprins între -15oC şi
35oC.
Pompa centrifugă pentru stins incendii este de tip EFPH 230 A cu trei etaje: două pentru
presiune normală şi unul pentru presiune înaltă. Carcasa pompei, paletele şi rotoarele, carcasa de
aspiraŃie sunt confecŃionate din aliaj rezistent la apa sărată; arborele pompei este confecŃionat din
oŃel inoxidabil, iar inelele de etanşare din termoplastic. Golirea pompei se face cu ajutorul
robinetului de golire ce se află în partea de jos a carcasei pompei. Pompa este protejată împotriva
supraîncălzirii cu un by-pass pentru apă. Când temperatura apei atinge 60oC, apa este evacuată din
pompă în aer liber. Apa rece care alimentează pompa asigură răcirea acesteia. Aceasta înseamnă ca
nu trebuie monitorizată temperatura apei pe timpul stingerii incendiilor.
Dispozitivul de amorsare PRIMATIC este un sistem automat de amorsare pentru pompele
centrifugale de stins incendii. Sistemul este construit din două pompe cu diafragmă, care sunt
activate numai în timpul procesului de amorsare. După încheierea procesului de amorsare, în timp
ce apa este refulată (în rezervor sau pe liniile de furtun) pompele cu diafragmă sunt dezactivate.
Rezervoarele de apă şi de spumă sunt realizate din oŃel inoxidabil. PereŃii laterali ai
rezervorului de apă sunt prevăzuŃi cu spărgătoare de valuri, care previn agitarea apei şi asigură o
protecŃie suplimentară pe timpul deplasării autospecialei. Rezervoarele sunt robuste necesitând
întreŃinere minimă. La partea superioară rezervoarele au capace de vizitare, care permit accesul
pentru curăŃare şi inspecŃie. Când sunt alimentate cu apă sau spumant, preaplinurile protejează
rezervoarele de a fi deteriorate. Când autospeciala se deplasează preaplinurile sunt închise automat
de un cilindru pneumatic.
Cele două echipamente de răspuns rapid se compun din câte un pistol de înaltă presiune, un
furtun de înaltă presiune cu cuple rapide de 60 m (un furtun de 30 m şi două furtunuri a câte 15 m)
şi câte un tambur pe care este rulat furtunul. Rularea furtunului se realizează manual, opŃional
putându-se realiza electric.
Tunul de apă şi spumă tip ALCO HH 365 poate fi rotit atât orizontal cât şi vertical, iar
poziŃiile orizontale şi verticale pot fi blocate. Acesta poate lucra atât cu apă cât şi cu spumă, pentru
jet compact de apă se poate scoate Ńeava de spumă. Pe timpul deplasării autospecialei tunul trebuie
rabatat si asigurat.
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6.2.

Autospeciale de lucru cu pulbere şi azot

6.2.1. Autospeciala de stins incendii cu pulberi Roman 12215 DFA (A.Sp.P. – R 12215
DFA)

Autospeciala de stins incendii cu pulberi este destinata interventiilor pentru stingerea
incendiilor de mari proportii, folosind numai pulberi stingatoare.
Pulberea se refuleaza fie pe un tun cu doua tevi, fie pe linii de furtun tip C terminate cu tevi
de refulare.
Intrucat functionarea instalatiei speciale nu este conditionata de functionarea motorului,
autospeciala poate lucra si din mers.
Autospeciala are o mare capacitate de acces in teren si poate transporta o insemnata cantitate
de substanta stingatoare si accesorii, precum si 5 servanti.
Constructia si dotarea masinii permit interventia eficienta atat de la distanta cat si din
apropierea focarului.
Pentru manevrarea robinetelor si agregatelor ce concura la refularea pulberii stingatoare s-au
prevazut comenzi electropneumatice, din cabina, care maresc operativitatea autospecialei.
Principalele caracteristici tehnico-tactice si performante ale autospeciale sunt:
Dimensiuni:
- lungime (m)
8,860
- latime (m)
2,500
- inaltime (m)
3,220
Greutati:
- masa totala completa echipata (kg)
20025
- masa proprie (kg)
12800
- pulbere stingatoare (kg)
4 x 1250 = 5000
- accesorii (kg)
800
Capacitati:
- rezervor pentru pulberi (l)
1400
- cantitatea de azot imbuteliat (l)
(16 + 1) x 40 = 680
- rezervor de combustibil (l)
220
Caracteristici functionale ale instalatiei speciale:
- debitul pe tevile tunului
2 x 7,7 = 15,4 kg/s
- debitul pe tevile manuale
4 x 5,1 = 20,4 kg/s
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- debitul total (autoprotectia)
55 kg/s
- bataia tevilor manuale de refulare (m)
25
- bataia tunului cu praf orizontal (m)
50
- rotirea tunului vertical
- 10º + 80º
- rotirea tunului orizontal
360º
Performante:
- viteza maxima de deplasare (kg/h)
80
- viteza medie economica (km/h)
40
- consum mediu de carburanti (l):
- la 100 km vara 40
- la 100 km iarna 44
- la ora de functionare pe loc: 6
Descriere
Autospeciala de stins incendii cu praf si azot se compune din urmatoarele parti principale:
autosasiul R.12215 DFA modificat, compartimentul instalatiilor, instalatiile speciale.
Autosasiul acestei masini, fata de autosasiul R.12215 DFA original, a suferit urmatoarele
modificari:
- cabina originala a fost inlocuita cu o cabina speciala;
- a fost echipat cu o priza de putere, pentru antrenarea pompei de ulei, care asigura
actionarea tunului si a suportilot basculanti;
- sistemul de franare are numai trei rezervoare pentru aer comprimat, in loc de patru;
- arcurile pentru suspensia din spate sunt intarite.
Compartimentul personalului este o cabina cu post de conducere avansat, cu 6 locuri
ingloband aparatura de comanda si control, cat si o parte a accesoriilor p.s.i. din dotare.
Compartimentul personalului se compune din urmatoarele subansambluri principale:
scheletul din tevi patrate de otel asamblate prin sudura, invelisul exterior din tabla de otel sudata,
podeaua din otel acoperita cu covor de cauciuc, invelisul interior din placi fibrolemnoase, geamuri
securizate; patru usi, cate doua de fiecare parte, capota motorului.
Compartimentul instalatiilor este amplasat in continuarea compartimentului personalului si
formeaza impreuna cu acesta un ansamblu stilistic unitar. Se compune din urmatoarele
subansambluri: sasiul auxiliar, scheletul din teava patrata de otel, invelisul din tabla de otel, patru
usi duble normale, doua capace mari deasupra rezervorului 1 si 3, doua componente pentru
accesorii, dispuse (cate unul pe fiecare parte laterala) in spate, sub nivelul sasiului si podeaua din
tabla acoperita cu covor de cauciuc.
Instalatiile speciale sunt compune din:
- instalatia de stins cu praf si azot formata din patru module de lucru care pot functiona
succesiv sau simultan. Din punct de vedere constructiv un modul se compune din doua circuite: un
circuit pentru azot de inalta presiune si un circuit pentru praf si azot de joasa presiune. Circuitul de
inalta presiune este realizat din urmatoarele elemente: patru butelii a 40 l fiecare intr-un suport
basculant, patru furtunuri de inalta presiune, patru supape de sens unic pentru azot, un colector
pentru azotul de inalta presiune, camera de inalta presiune a reductorului de mare debit pentru azot,
un manometru. Circuitul de joasa presiune are urmatoarele parti componente: camera de joasa
presiune a reductorului de mare presiune a reductorului de mare debit pentru azot, o conducta
exterioara cu trei ramificatii demontabile, cinci dispersoare de azot, un rezervor cu o capacitate de
1400 l in care se pastreaza pulberea stingatoare (cca 1250 kg), un manometru de joasa presiune, o
supapa de siguranta pentru rezervor, un robinet cu cep manual, o conducta de alimentare a tevii de
refulare, o conducta de alimentare cu praf a colectorului;
- instalatia de comanda electromagnetica si pneumatica serveste pentru actionarea
robinetelor cu clapeta si darea unor comenzi de la distanta (din cabina), in vederea punerii in
functiune a instalatiei de stins cu praf si azot;
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- instalatia hidraulica are rolul de a actiona de la distanta tunul pentru praf si ridicarea
mecanizata a suportilor basculanti cu butelii de azot compunandu-se din: rezervorul pentru ulei,
pompa de ulei, cu distribuitor hidraulic cu supapa de suprapresiune, motorul hidraulic pentru rotirea
in plan orizontal a tunului, cilindrul de forta pentru miscarea in plan vertical a tunului, doua
distribuitoare, patru cilindri hidraulici de forta, conducte metalice si flexibile de inalta presiune si
un manometru;
- instalatia pentru purjarea (curatirea) conductelor din circuitele de rezerva a pulberii
stingatoare;
- instalatia electrica a autovehiculului care cuprinde pe langa instalatia autosasiului,
urmatoarele elemente specifice: instalatia de avertizare acustica, doua girofaruri, opt plafoniere
suplimentare, un proiector p.s.i. si semnalizatoare luminoase pentru pozitionarea usilor deschise.

6.3.

Autospeciale de stins incendii cu jet de gaze

6.3.1. AUTOSPECIALA DE STINS INCENDII CU JET DE GAZE ROMAN 12215
DFA (A.Sp.J.G. — R 12215 DFA)

Autospeciala este destinată stingerii incendiilor izbucnite în schelele petroliere, combinatele
chimice şi petrochimice şi la sondele în foraj sau exploatare.
Principalele caracteristici tehnico-tactice şi performanŃe ale autospeciale sunt:
Dimensiuni:
— lungimea totală
10 615 mm
— lăŃimea maximă
2 500 mm
— înălŃimea maximă (descărcată)
3 750 mm
1 500—1 270 mm
— consola faŃă-spate
— garda la sol
340 mm
— ampatamentul
3 665 + 1 270 mm
— ecartamentul faŃă
1 912 mm
— ecartamentul spate
1 664 mm
— raza minimă de virare
9,25 m
— unghiul de atac
30°
— unghiul de degajare
16°
Mase:
16 400 kg
— masa totală (în stare de marş, cu plinurile făcute)
— masa pe puntea faŃă
5 775 kg
— masa pe punŃile spate
10 625 kg
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— masa proprie (fără plinuri)
12 650 kg
CapacităŃi:
— rezervorul de combustibil (motorină) pentru autoşasiu
220 1
— rezervorul de carburant (petrol de aviaŃie) pentru turbomotor 900 1
— rezervoarele de pulbere „Florex" (2 X 1 250 kg)
2 500 kg
— buteliile de azot (de 40 1 fiecare)
8 + 1 buc
PerformanŃe:
— viteza maximă
78,3 km/h
— rampa maximă (teoretică)
38,9%
— consumul de combustibil (motorină):
— vara
39,5 1/100 km
— iarna
43 1/100 km
— fără sarcină (pe loc)
6 l/h
Descriere
Autospeciala de stins incendii cu jet de gaze Roman 12215 DFA este un autovehicul de
construcŃie specială, necarosat, dotat cu agregate şi instalaŃii de stingere, prevăzut cu amenajări şi
adaptări corespunzătoare următorului principiu de stingere: jetul format de gazele evacuate de
motorul turboreactor acŃionează asupra incendiului prin propria forŃă de impact, combinată cu
acŃiunea unei pulberi stingătoare sau a apei pulverizate refulate în jet şi antrenate de acesta.
În esenŃă, autospeciala constă dintr-un autoşasiu Roman 12215 DFA, modificat, pe
platforma căruia s-au montat: turbomotorul, împreună cu accesoriile speciale aferente unei bune
funcŃionări a acestuia; ansamblul instalaŃiei de stins cu pulbere şi azot; cabina de comandă a agregatelor de stingere; sistemul de conducte pentru refularea apei în jet şi amenajările pentru păstrarea
inventarului din dotare.
Turbomotorul poate fi rotit în plan orizontal 30° spre stînga şi 30° spre dreapta, faŃă de axa
longitudinală a autoşasiului, respectiv în plan vertical 45° în sus şi 15° în jos. Astfel, se asigură
orientarea jetului de gaze arse produse de turbomotor în direcŃia dorită.
În ansamblu, motorul reactor montat pe autospecială denumit R-35 Jet are principalele părŃi
componente: motorul turboreactor propriu-zis, priza de admisie aer şi ajutajul reactiv.
Motorul turboreactor propriu-zis se compune din: un compresor axial (cu palete) de înaltă
presiune, cu nouă trepte; zece camere de ardere individuale (din care patru sunt camere principale
pentru pornire), cu flux direct, prevăzute cu injectoare de combustibil tip duplex; o turbină de gaze
paletată, cu două trepte.
Priza de admisie aer are rolul de a asigura o curgere cît mai uniformă a aerului, concomitent
cu realizarea unei protecŃii contra pătrunderii de corpuri străine în motor.
Ajutajul reactiv asigură atât destinderea gazelor arse, cât şi obŃinerea diferitelor regimuri de
exploatare a motorului, prin modificarea secŃiunii de ieşire a gazelor. Reglarea secŃiunii ajutajului se
face cu ajutorul unui sistem de voleŃi, acŃionaŃi de patru verine, prin intermediul unui inel.
Pe timpul intervenŃiilor de stins incendii sau al aplicaŃiilor, se vor lua măsuri pentru a se
evita total riscul de a se dirija accidental praf sau alte substanŃe de stingere (inclusiv apă) spre
autospecială, deoarece admisia acestora în motorul turboreactor îi afectează grav funcŃionarea.
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6.4.

Autospeciale pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat

6.4.1. Autospeciala pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat – Roman
8135 FA (A.Sp.F.G.I. – R 8135 FA)

Autospeciala pentru evacuarea fumului, gazelor si pentru iluminat este destinata pentru
dotarea unitatilor militare de pompieri, fiind utilizata pe timpul interventiilor de stingere a
incendiilor sau la inlaturarea urmarilor catastrofelor si calamitatilor naturale.
Instalatiile speciale din componenta masinii, utilajele si accesoriile din dotare, precum si
amenajarile speciale ale autosasiului si suprastructurii, dau autospecialei un caracter multifunctional
si asigura rezolvarea urmatoarelor sarcini:
- transportarea la locul interventiei a grupei, precum si a echipamentelor, utilajelor si
accesoriilor din dotare;
- identificarea gazelor toxice din zonele afectate de incendii, calamitati naturale sau
catastrofe, in scopul avertizarii personalului si stabilirii masurilor adecvate de protectie;
- evacuarea fumului si gazelor toxice si introducerea aerului curat din si in spatiile inchise
afectate;
- iluminarea zonelor si locurilor de actiune;
- alimentarea cu energie electrica a unor utilaje si accesorii de interventie precum si a unor
cladiri sau instalatii;
- executarea unor lucrari de taiere, degajare si demolare;
- evacuarea apei din locuri greu accesibile sau alimentarea cu apa din surse cu adancime
pana la 20 m;
- intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si apa in zona de interventie, in scopul
anuntarii efectelor negative ale acestora si pentru eliminarea pericolelor de accidentare a
servantilor;
- salvarea persoanelor afectate de incendii, catastrofe sau calamitati si acordarea primului
ajutor medical.
Principalele caracteristici tehnico-tactice şi performanŃe ale autospeciale sunt:
Dimensiuni:
- lungime (m)
8,100
- latime (m)
2,500
- inaltimea (m)
3,250
Mase:
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- greutatea totala (kg)
11360
- greutatea utilajelor si accesoriilor (kg)
2860
Capacitati si performante:
- rezervorul de carburant 200 l motorina
- instalatia de racire a motorului 25 l antigel
- coloana telescopica electrohidraulica 80 l ulei
- viteza maxima – 80 km/h
- consum mediu la 100 km – 30 l vara si 32 iarna
- nr. de locuri (cabina + compartimentul accesoriilor si utilajelor) 6 + 2
Descriere
Autospeciala F.G.I. – R 8135 FA se compune din urmatoarele parti principale:
- autosasiul;
- compartimentul instalatiilor si accesoriilor;
- coloana telescopica;
- instalatia electrica de forta.
Autosasiul are caracteristicile de baza ale tipului R 8135 FA cu unele modificari si
completari de adaptare pentru noua destinatie.
Pentru cuplarea generatorului de curent electric, s-a folosit o priza de putere montata pe
cutia de viteze si comanda electropneumatica din cabina.
Cu exceptia usilor si capacelor compartimentului instalatiilor si accesoriilor, este o
constructie de otel rigida, realizata prin sudura. La interior, deasupra podelei sunt amenajate rafturi
si cusete, prevazute cu suporti pentru utilajele si accesoriile din dotarea autospecialei. Pe partile
laterale sub nivelul podelei, s-au executat cate doua cutii pentru accesorii, fiecare fiind prevazuta cu
capac rabatabil de jos in sus.
Pentru scoaterea sau introducerea accesoriilor si utilajelor din interiorul caroseriei, s-au
realizat in mod simetric, pe fiecare parte laterala, cate doua usi duble si cate un capac rabatabil.
La fiecare usa dubla, o parta batanta se inchide jos si sus, cu zavoare asigurate cu arcuri, iar
a doua parte se inchide prin intermediul unor broaste prevazute cu manere de yala.
In spatele caroseriei sunt amplasate: coloana telescopica (pe partea dreapta) si lampile
electrice de semnalizare (la partea inferioara).
Intregul compartiment s-a realizat pe un sasiu suplimentar care la randului este fixat elastic
pe cel de baza, prin intermediul a trei suporti, evitandu-se astfel deformarea caroseriei la rasucirea
sasiului de baza.
Coloana telescopica are rolul de a ridica trei proiectoare de cate 1 kW la inaltimea de cca. 8
m, pentru iluminarea zonei de interventie. In fabricatie s-au folosit atat coloane mecanice (manuale)
cat si electrohidraulice. Coloana propriu-zisa consta din trei tevi mobile de otel, prevazute cu pene
impotriva rotirii. Pentru fixarea proiectoarelor s-a executat un suport adecvat demontabil si cu
posibilitati de reglare a pozitiei acestora in plan orizontal.
Instalatia electrica cuprinde:
- generatorul sincron de curent electric alternativ trifazat;
- pupitrul de comanda-distributie;
- consumatorii de energie electrica.
Generatorul sincron de curent electric alternativ trifazat asigura alimentarea cu energie a
instalatiei de forta de pe autospeciala, avand polii de excitatie pe rotor, de o constructie speciala,
care ii confera robustete si siguranta in exploatare.
Pupitrul de comanda-distributie se compuna din doua tablouri de comanda, respectiv
distributie.
In componenta tabloului de comanda intra: transformatorul de curent si stabilizare, reactorul
de autoexcitare, redresorul de excitatie, transformatorul de separatie, contactorul principal cu releul
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termic de protectie, ampermetrele de control, comutatorul voltmetric si voltmetrul de verificare,
frecvenŃmetrul, reostatul de excitatie, sigurantele fuzibile principale, lampa de iluminat, precum si
panoul frontal.
Componenta tabloului de distributie este urmatoarea: placa cu aparate stanga-jos, placa cu
aparate dreapta jos, placile cu sigurante, placa cu aparate stanga-sus, placa cu aparate dreapta-sus,
tranformatoarele de separatie.
Principalii consumatori de energie electrica din dotarea autospecialei F.G.I. – R 8135 FA, a
caror alimentare se asigura de instalatia electrica de forta montata pe aceasta masina sunt:
redresorul (aparatul) de taiat si sudat electric, foarfeca pentru taiat tabla, exhaustoarele,
ventilatoarele, pompele submersibile si proiectoarele speciale de 1000 W x 200 V.

6.5. Autoscări mecanice
6.5.1. Autospeciala de intervenŃie la înălŃimi de 30 m ROMAN 8135 FA (A.Sp.I.I. 8135
FA)

Autoscarile sunt destinate, in special, pentru salvarea persoanelor de la inaltime si asigurarea
patrunderii rapide a pompierilor la partile superioare ale cladirilor, cand caile de acces devin
impracticabile ca urmare a incendiilor, catastrofelor sau calamitatilor.
Autoscarile mai pot fi
folosite ca macara, greutatea maxima ce poate fi ridicata, fiind de 1000 kg pentru refularea de la
inaltime a substantelor de stingere, ridicarea unor proiectoare in scopul iluminarii anumitor zone,
salvarea bunurilor materiale, precum si in alte scopuri impuse de lucru la inaltime.
Autospeciala de intervenŃie la înălŃimi de 30 m Roman 8135 FA este realizata in cooperare
cu o firma germana, partea romana executand autosasiul, scheletul podelei, podeaua si prizele de
putere.
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autoscarii sunt:
Dimensiuni:
- lungimea autoscarii (m)
8,900
- latimea autoscarii (m)
2,500
- inaltimea (m)
3,450
Greutati:
- greutatea totala (kg)
8490
- greutatea pe puntea fata (kg)
3540
- greutatea pe puntea spate (kg)
4900
Performante:
32

Servant pompier

Sp2

- viteza maxima (km/h)
80
- inaltimea maxima de ridicare (m)
30
- unghiul de rotire
0 – 360º
- unghiul de inclinare
0 – 75º
- raza minima de virare (m)
8
Autospeciala de intervenŃie la înălŃimi de 30 m Roman 8135 FA se compune din: sasiu,
cabina soferului, rama intermediara, turnul rotativ cu rama de ridicare, setul de scari, agregatele
hidraulice si instalatiile de comanda.
Fata de sasiul R 8135 FA, cel al autoscarii are in plus doua prize de putere: una grea si una
usoara. La prizele de putere sunt montate 4 flanse x, trei pompe cu roti dintate pentru ridicarea
presiunii uleiului la valoarea necesara lucrului agregatelor-motoare din instalatia hidraulica.
Rama intermediara este montata pe sasiu si acoperita cu tabla striata de aluminiu. Este
rigidizata contra torsiunii, pe ea fiind montat turnul rotilor. Pe partile laterale sunt amplasate
dispozitivele de rigidizare a sasiului cu puntea spate, acestea fiind actionate hidraulic.
Turnul rotitor este o constructie de tip cheson, asamblat prin sudura. Osia orizontala de la
partea superioara a turnului face legatura dintre acesta si rama de ridicare ce sustine setul de scari.
Pe partea stanga a turnului este amplasat dulapul de conexiuni, cu pupitrul de deservire, iar
pe partea dreapta se afla rezervorul pentru ulei si tabloul electric.
Rama de ridicare se compune din doua grinzi legate intre ele cu traverse si o grinda in forma
de U, arcuita, pentru ghidarea setului de scari in timpul nivelarii.
La partea frontala a ramei este amplasata un ghidaj cu role pentru cablul de extragere a
scarii.
Scara rotativa este prevazuta cu patru agregate motoare: agregatul pentru rotire, agregatul
pentru ridicare-coborare, agregatul pentru intindere-strangere si agregatul pentru nivelare, care
permit executarea celor patru tipuri principale de miscari in regim de reglaj continuu al vitezei.
Setul de scari se compune din patru tronsoane de scara, culisabile unul intr-altul. Mobilitatea
este facilitata de ghidajele cu role cu care sunt prevazute tronsoanele. Fiecare parte de scara este
formata din doua grinzi cu zabrele laterale, legate intre ele prin imbinarile sudate ale treptelor.
Treptele sunt acoperite, la exterior cu mansoane de cauciuc profilat.
Pentru asigurarea scarii in pozitia intins si descarcarea cablurilor, primele trei tronsoane sunt
prevazute cu cate o pereche de clicheti de blocare.
Urcarea pe tronsonul inferior al scarii este facilitata de o scara culisabila de urcare,
amplasata in rama de ridicare.
Instalatiie de comanda sunt compuse din: instalatia electrica a scarii conceputa pentru lucrul
la tensiunea de 24 V; instalatia hidraulica a scarii; instalatiile de siguranta pentru protectia la
rasturnare a autovehiculului si protectia la lovire a tronsonului de scara; instalatii de deservire si
instalatii de supraveghere.
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7. Tipuri de accesorii
7.1.

Accesorii pentru lucrul cu apă

7.1.1. Furtunul de refulare
În raport de tipul lor (B, C sau D), furtunurile de refulare prezintă următoarele caracteristici
tehnice:
B
C
D
— diametrul (interior)
76
53
26
— presiunea de încercare (bari)
25
20
20
— lungimea (m)
20 ± 0,5
— grosimea stratului de cauciuc (mm)
1,0 ± 0,2
— masa pe ml (g)
700
450
200
Descriere
Furtunul de refulare este fabricat din fibre textile poliesterice cu Ńesătură circulară (fără
cusătură) cauciucată pentru a-i asigura etanşeitatea şi a reduce pierderile de presiune prin frecare pe
timpul trecerii apei. La ambele capete, în raport cu tipul său, furtunul este prevăzut cu racorduri de
refulare.
Furtunul se întrebuinŃează în bucăŃi lungi de 20 ± 0,5 m şi se foloseşte sub formă de role
simple sau duble, panglici sau înfăşurat pe vârtelniŃele cărucioarelor port-furtun.
ÎntreŃinere
După folosire, furtunul trebuie să fie bine curăŃat prin spălare cu apă, operaŃie executată
manual sau cu.aparatul pentru spălat furtunuri. După spălare, furtunul trebuie uscat în locuri special
amenajate sau pe stelaje înclinate, la locuri ferite de radiaŃii solare ori termice.
După uscare, se verifică starea racordurilor şi garniturilor; se repară cînd este cazul, iar
pentru prelungirea duratei de întrebuinŃare se schimbă dunga la intervale de 6 luni.
7.1.2. Tubul de cauciuc pentru aspiraŃie
În raport de tipul lor (A, B sau D), tuburile de cauciuc pentru aspiraŃie prezintă următoarele
caracteristici tehnice:
A
110 mm
2,25 ; 2 şi 1,5

B
75 mm
2 şi 1,5

D
25 mm
3 şi 4

— diametrul interior :
— lungimea (m)
— masa tubului fără
racorduri (kg/m)
8,5
5,5
1,25
Descriere
Tubul de cauciuc pentru aspiraŃie este confecŃionat din straturi suprapuse de cauciuc şi
pânză, întărite cu sîrmă sub formă de spirală.
La ambele capete, tubul de aspiraŃie este prevăzut cu cîte o porŃiune (11—15 cm) fără sârmă
care permite fixarea racordurilor A, B sau D.
AderenŃa între straturile de pânză şi cele de cauciuc se realizează ajutorul soluŃiei de
cauciuc, în urma vulcanizării.

34

Servant pompier

Sp2

ÎntreŃinere
După folosire, tubul trebuie să fie spălat cu apă apoi uscat, verificat şi repus în stare de
întrebuinŃare.
În afara verificărilor curente care se fac după fiecare folosire (racorduri, garnituri etc), anual
sau cînd se constată anumite deficienŃe, tubul se supune următoarelor probe :
a) proba de aspiraŃie uscată
Fiecare tub se închide la un capăt cu racord înfundat, iar la celălalt capăt se racordează la
intrarea în pompe. Se creează o depresiune de 640 mm coloană de mercur. După 5 minute se admite
o scădere a depresiunii cu 3% cu condiŃia ca etanşeitatea pompelor să fi fost verificată în prealabil

iar tubul să nu se deformeze. După verificarea fiecărui tub în parte, proba se repetă cu toate
tuburile din dotarea autospecialei racordate împreună.
b) proba la presiune hidraulică
În fiecare tub se realizează o presiune hidraulică de 6 bari timp de 5 minute. Tubul trebuie să
nu se spargă, să nu prezinte infiltrări de apă sau deformări.
7.1.3. łevile de refulare
łevile de refulare se clasifică în:
— Ńevi de refulare simple;
— Ńevi de refulare cu robinet:
— fără perdea de protecŃie;
— cu perdea de protecŃie;
— Ńevi pentru dispersia apei.

a) Ńeava de refulare simplă
Aceasta asigură refularea jetului de apă şi dirijarea lui asupra focarului, racordându-se Ia
furtunurile de refulare sau altă sursă de apă.
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În raport de tipul lor (B, C sau D), prezintă următoarele caracteristici tehnice:

— lungimea totală (mm)
— diametrul ajutajului
de bază (mm)
— diametrul ajutajelor
finale (mm)
— masa (g)

B
430

C
445

D
200

20
12, 14, 16 şi 18

20
8, 10, 12, 14, 16
şi 18
960

12
4

1,750

170

Descriere
Este confecŃionată din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune sau, cu excepŃia racordului,
din material plastic. Se compune din următoarele părŃi (figura de mai jos):
— racordul fix (1);
— tubul de racordare (2);
— tubul mâner (3), care în unele cazuri este izolat termic pentru a proteja mâna servantului
pe timpul temperaturilor scăzute;
— ajutajul de bază (4);
— ajutaje demontabile (5).
La Ńevile tip D şi la unele variante tip B sau C, tubul de racordare, tubul mâner şi ajutajul de
bază formează o piesă comună cu denumirea ajutaj de bază minor.

ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se spală cu apă curată atât în interior cât şi în exterior, după care se şterg
cu cârpe moi, se usucă în aer liber apoi se verifică starea racordurilor, a garniturilor, precum şi
înşurubarea normală pe filet a ajutajelor demontabile.
b) Ńevile de refulare cu robinet
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łevile de refulare cu robinet se prezintă în două variante constructive şi anume cu şi fără
perdea de protecŃie. Indiferent de forma de construcŃie acestea servesc la formarea, dirijarea jetului
de apă asupra focarului şi oprirea lui prin acŃionarea robinetului. Prin montarea la ajutajul de bază al
dispozitivului de pulverizare se asigură formarea unei perdele de apă necesară în unele situaŃii
pentru protecŃia servanŃilor.

łevile de refulare cu robinet fără perdea de protecŃie sunt de două tipodimensiuni şi anume
de 8 şi 14 mm.
În raport de variantă şi tipodimensiuni prezintă următoarele caracteristici tehnice:
Fără perdea de protecŃie
Cu perdea de
protecŃie
(8)
(14)
—
485
490
500
— lungimea totală (mm)
— ajutajul de bază (mm)
12
18
20
— ajutajul intermediar
10
16
16
(mm)
— ajutajul final (mm)
8
14
12

— mărimea racordului
— masa (kg)

tip C
1,2

tip C
1

Descriere
Sunt confecŃionate din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune şi se compun din următoarele
părŃi (figura de mai jos):
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— racordul fix (1);
— robinetul, la care se disting: corpul robinetului (2), cepul (3) şi mânerul (4);
— tubul mâner (5);
— manşonul de izolare termică (6), confecŃionat din material plastic sau cauciuc vulcanizat;
— ajutajul de bază (7);
— ajutajul demontabil (8) la Ńeava de refulare cu robinet;
— dispozitivul de pulverizare la Ńeava cu robinet şi perdea de protecŃie.
FuncŃionare
Pentru folosire se racordează Ńeava la linia de furtun, se acŃionează asupra mânerului
închizând sau deschizînd cepul robinetului în cazul Ńevilor fără perdea de protecŃie. Când se
lucrează cu Ńevile de refulare cu perdea de protecŃie, după mânuirea mânerului robinetului se
acŃionează şi asupra dispozitivului de pulverizare prin rotire spre dreapta, deschizându-se orificiile
de dispersie a apei. Prin mânuirea spre stânga se realizează suprimarea progresivă a perdelei de
protecŃie.
ÎntreŃinere
Pentru întreŃinere se procedează la fel ca la Ńevile simple, în plus se verifică funcŃionarea
normală a robinetului, respectiv, starea de curăŃenie a orificiilor şi rotirea normală a dispozitivului
de pulverizare, în cazul Ńevilor de refulare cu robinet şi perdea de protecŃie.
c) Ńevile pentru dispersia apei
łevile pentru dispersia apei, asigură refularea sub formă de perdea necesară protejării
stivelor de material combustibil din depozite, a clădirilor etc., în cazul incendiilor izbucnite în zone
imediat învecinate cu acestea.

În raport de tip, B sau C, Ńevile pentru dispersia apei prezintă următoarele caracteristici
tehnice :
B
C
— debitul de apă (1/min.)
1200
600
— mărimea fantei (mm)
5
3
— lungimea sectorului circular de
protecŃie a apei (m)
32
20
— înălŃimea sectorului circular
10
6
al apei (m)
— masa (kg)
3
2
Descriere
łevile pentru dispersia apei sînt confecŃionate din oŃel inoxidabil cu racord din aluminiu,
rezistent la coroziune şi se compun din următoarele părŃi:
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— racordul fix ;
— corpul Ńevii;
— dispersor.
ÎntreŃinere
Pentru întreŃinere se execută aceleaşi operaŃii ca în cazul Ńevilor de refulare de mână simple.
7.1.4. HidranŃi portativi
HidranŃii portativi se clasifică în:
— hidranŃi portativi cu cot simplu;
— hidranŃi portativi cu cot dublu;
— hidranŃi portativi cu robinete.
a) hidranŃii portativi cu cot simplu
Aceştia sînt fabricaŃi în trei tipodimensiuni : A, B şi C. în raport de care prezintă
următoarele caracteristici tehnice :

— înălŃimea (mm)
— masa (kg)
— presiunea de lucru

A

B

875
14,3

305
8,5

C
789

max. 10 bari

b) hidranŃii portativi cu cot dublu
Sunt, de asemenea, fabricaŃi în trei tipodimensiuni: A, B şi C, în funcŃie de care prezintă
următoarele caracteristici tehnice:
A
B
C
— înălŃimea (mm)
871
803
789
— masa (kg)
16,2
11
10
— presiunea de lucru
max. 10 bari

39

Sp1

Servant pompier

c) hidrantul portativ cu robinete
Acest tip de hidrant prezintă următoarele caracteristici tehnice:

— înălŃimea (cu robinetul închis în mm) 1050
— masa (kg) 10
— presiunea de lucru max. 10 bari
Descriere
HidranŃii portativi, indiferent de tip, sunt confecŃionaŃi, de regulă, din aliaj de aluminiu
rezistent la coroziune. În unele variante, părŃile de bază ale acestora — corpul bifurcat şi corpul
tubular — sunt confecŃionate din fontă.
Indiferent de felul lor, tipodimensiunea în care au fost confecŃionaŃi sau materialul de
construcŃie, hidranŃii au ca parte comună corpul tubular de formă cilindrică (I) la care se disting:
— inelul opritor (1) cu garnitura de etanşare;
— piuliŃă de racordare cu urechi (2);
— flanşa cu mânere (3).
DiferenŃierea se realizează la partea superioară a hidranŃilor, în raport de tip distingându-se :
— corpul cotit — în cazul hidranŃilor cu cot simplu;
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— corpul bifurcat — în cazul hidranŃilor cu cot dublu sau al celor cu robinete.
Atât la corpul cotit cît şi la cel bifurcat (II) se întâlnesc:
— flanşa de etanşare (4);
— racordurile fixe (5);
— mânerul.
În plus, la corpul bifurcat al hidrantului portativ cu robinete, se deosebesc:
— capacul robinetului (6);
— roata de manevrare (7);
— tija robinetului (8);
— discul robinetului (9).
Pentru racordarea la reŃea, hidranŃii portativi au ca anexe cheia hidrant subteran şi mufele
cheii hidrant (figurile de mai jos).
Cheia este o piesă metalică formată dintr-o tijă care la partea superioară are un miner în
formă de „T" cu un capăt ascuŃit şi curbat, iar la partea inferioară o terminaŃie de forma unei chei
tubulare ,,triunghiulară”.
Mufele sunt piese metalice care la partea superioară au o formă triunghiulară pentru
împerechere cu cheia hidrant, iar la partea inferioară au o formă diferită (pătrată, dreptunghiulară
etc.), adecvată formei capului tijei ventilului hidrantului subteran.
FuncŃionare
Cu ajutorul mânerului cheii hidrantului se îndepărtează capacul hidrantului subteran.

Se răsuceşte pe filet piuliŃa de racordare cu urechi de pe corpul tubular al hidrantului până ce
aceasta coboară la nivelul inelului opritor.
Se aşază hidrantul portativ pe orificiul hidrantului subteran, astfel ca urechile piuliŃei să intre
sub racordul cu gheare al acestuia.
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Se răsuceşte spre dreapta corpul hidrantului actionându-se cele 2 mânere de manevrare ale
flanşei. Prin rotire hidrantul se înşurubează în filetul piuliŃei, fiind obligat să coboare şi să se
preseze pe orificiul hidrantului subteran la care se etanşează prin intermediul garniturii de etanşare.
Pentru deschiderea hidrantului subteran se folosesc cheia hidrant şi mufa adecvată.
La una sau la ambele ieşiri ale hidrantului se racordează furtunuri de refulare A, B, C sau
tunuri de absorbŃie. Pentru deschiderea apei (la hidrantul cu robinete) se acŃionează asupra roŃilor
robinetelor.
La încetarea lucrului se include hidrantul subteran (cu ajutorul cheii hidrant), se
desracordează tuburile de absorbŃie sau furtunurile de refulare de la hidrant, apoi se demontează
hidrantul portativ rotindu-se corpul hidrantului spre stânga.
Hidrantul subteran se curăŃă şi se acoperă cu capacul său.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare hidrantul se spală, se verifică funcŃionarea corectă şi etanşeitatea
robinetelor şi a corpului hidrantului, starea racordurilor, rotirea uşoară a piuliŃei de racordare şi
starea garniturii de etanşare. El trebuie ferit de lovituri pentru a nu suferi degradări.

7.1.5. Distribuitoarele
Distribuitoarele se clasifică în:
— distribuitorul B-2C;

— distribuitorul B-CBC.
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Distribuitoarele tip B-2C sau .B-CBC prezintă următoarele caracteristici tehnice:

— racord de intrare
— racord de ieşire
— felul obturării
— presiunea max.
— masa (kg)

B-2C
B
2 tip C.
robinete tip canea
15 bari
4,1

B-CBC
3
2 tip C,1 tip B
robinete cu disc
16 bari
7,5

Sunt confecŃionate din aliaj de aluminiu anticorosiv. Se compun din următoarele părŃi
(figura de mai jos):

— corpul distribuitorului (1), prevăzut pe partea superioară cu un mâner pentru transport
(3), iar pe partea inferioară cu 3 picioruşe de sprijin;
— un racord fix tip B pentru intrarea apei (2);
— 3 racorduri fixe din care 1 B şi două C la tipul B-CBC sau 2 C la cel B-2C pentru ieşirea
apei (3);
— 3 robinete (două la tipul B-2C) la care se disting:
— capacul robinetului (4) în cazul distribuitorului B-CBC;
— roata (tija) de manevrare (5);
— tija robinetului (6);
— discul (7) la distribuitorul B-CBC sau cepul robinetului la distribuitorul B-2C.
FuncŃionare
După amplasarea distribuitorului pe locul indicat, în dispozitivul de stingere se racordează la
intrarea B linia de furtun, prin care el este alimentat cu apă şi apoi la ieşirile respective, liniile de
furtun B şi C sau numai C ordonate, toate robinetele fiind închise. La cererea servanŃilor 1 sau a
personalului ce îndeplineşte atribuŃiile acestora pe liniile de furtun ce asigură distribuirea apei, se
deschid progresiv robinetele respective.
La încetarea lucrului se închid robinetele, după care se desracordează liniile de furtun
echipate.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare distribuitorul se spală, se verifică funcŃionarea şi etanşeitatea sa, starea
racordurilor şi a garniturilor. El trebuie ferit de lovituri pentru a nu suferi degradări.
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7.1.6. Colectorul
Colectorul prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— presiune de lucru max. 10 bari;
— racordul de ieşire tip A;
— racordul de intrare , două tip B;
— masa (kg) 6,1.

Descriere
Este confecŃionat din aliaj de aluminiu şi se compune din următoarele părŃi (figura de mai
jos):
— corpul colectorului (1);
— două racorduri fixe tip B pentru intrarea apei (2);
— un racord fix tip A pentru ieşirea apei;
— o clapă de închidere cu bolŃ(4).

FuncŃionarea
Colectorul se racordează la conducta cu cot prevăzută cu racord tip A a cazanului pentru apă
de la autospeciale, iar la racordurile B se cuplează furtunurile ce fac legătura cu cele două surse de
alimentare. În cazul în care conducta cu cot a cazanului pentru apă este prevăzută eu racord tip B,
între ea şi colector se montează o reducŃie A-B. Apa ce vine prin cele două intrări este dirijată apoi
prin ieşirea A (B) în conducta cu cot pentru umplerea cazanului. Pe timpul funcŃionării — dacă apa
ce vine din cele două surse are presiuni egale — clapa va sta orientată pe direcŃia axului deschiderii
A. În caz contrar, clapa va închide orificiul intrării, prin care apa vine cu presiune mai mică.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se spală şi se verifică funcŃionarea clapei şi starea racordurilor. Se
remediază defecŃiunile constatate.
7.1.7. Sorbul pentru tuburile de aspiraŃie
Sorbul se fabrică în două tipodimensiuni : A şi B, în raport de care prezintă următoarele
caracteristici tehnice:
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Descriere
Este confecŃionat din aliaj de aluminiu anticorosiv şi se compune din următoarele părŃi
(figura de mai jos):
tip A
tip B
153 X 126
— dimensiunile (mm)
206 X 223
— masa (kg)
15
12
— sita sorbului (I) cu fundul sitei (1) şi corpul sitei (2);
— corpul sorbului (II) cu un racord fix A sau B (3) în raport de tipul sorbului.
— supapa sorbului cu corpul supapei (4), capacul supapei (5), pârghia de manevrare a
supapei (6) şi inelul pentru legarea cordiŃei de susŃinere a sorbului (7).
FuncŃionare
Se racordează pornind la capătul inferior al coloanei de tuburi de aspiraŃie. În vederea
acŃionării pârghiei de manevrare a supapei, se leagă la inelul acesteia o cordiŃă pentru susŃinerea
sorbului, iar capătul liber se fixează de un punct de sprijin.
Pe timpul formării vidului în sistemul de alimentare (sorb, tuburi de aspiraŃie, pompe),
supapa sorbului este deschisă de curentul de apă ce intră din sursă în tuburile de aspiraŃie. În
momentul întreruperii alimentării, apa din tuburile de aspiraŃie apasă asupra supapei care este
aşezată pe scaunul aflat în corpul sitei, realizându-se astfel menŃinerea coloanei.
După terminarea lucrului, pentru golirea de apă a tuburilor de aspiraŃie, se trage în sus de
cordiŃă care, prin intermediul pârghiei de manevrare, deschide supapa şi lasă apa să se scurgă.
În cazul când apa conŃine impurităŃi de dimensiuni reduse, pe care sita nu le reŃine, sorbul va
fi introdus în coşul metalic.

ÎntreŃinere
După folosire sorbul se spală şi se verifică starea racordului, buna funcŃionare a supapei şi a
pîrghiei de manevrare.
În afara verificărilor curente, executate după fiecare folosire, periodic, sorbul este supus unei
probe de încercare a etanşeităŃii supapei. Se umple sorbul cu apă şi în intervalul de 5 minute nu se
admit scăpări decât sub formă de picături.
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7.1.8. Ejectorul pentru ape mici

Ejectorul pentru ape mici are următoarele caracteristici tehnice:
— debitul aspirat (l/min.)
130
— presiunea apei la intrare (bari)
7—11
— presiunea apei la ieşire (bari)
1,5—2
— masa (kg)
6,735
Descriere
Este confecŃionat din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune şi se compune din următoarele
părŃi (figura de mai jos):

a) corpul ejectorului (I) la care se disting:
— conducta cotită (1);
— racordul fix tip C pentru intrarea apei (2);
— ajutajul convergent de ejecŃie(3);
— corpul de absorbŃie (4) cu rolul de sorb şi de picior de sprijin;
— sita pentru reŃinerea impurităŃilor (5).
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b) coloana de ejectie (II) la care se disting:
— ajutaj convergent-divergent (6);
— racord fix B pentru ieşirea apei (7);
— picior de sprijin pe sol (8);
— nervuri pentru întărire (9), în număr de patru.
FuncŃionare
Pentru punerea în funcŃiune a ejectorului, la racordul tip C pentru intrarea apei se cuplează
linia de furtun ce vine de la ieşirea din pompele unei autospeciale sau ale unui utilaj, iar la cel de tip
B furtunul pentru dirijarea apei la locul dorit.
Apa refulată cu presiune de pompe este condusă spre ajutajul convergent de ejecŃie de unde
pătrunde sub formă de jet în ajutajul convergent-divergent şi antrenează apa din sursă prin sorb, pe
baza principiului ejecŃiei. Apa trimisă de pompe împreună cu cea antrenată iese din ejector pe la
racordul B.
Procesul de antrenare a apei (sau a unui alt fluid) prin principiul ejecŃiei, are loc ca urmare a
unei succesiuni de fenomene. Apa intrată în ajutajul de ejecŃie şi care este fluidul motor îşi măreşte
presiunea şi îşi micşorează viteza ca urmare a micşorării treptate a secŃiunii.
După ieşirea din ajutajul de ejecŃie, apa trece printr-o secŃiune mărită şi presiunea scade
brusc în timp ce viteza se măreşte la cîteva sute de metri pe secundă.
Scurgerea fluidului motor, cu viteză mărită spre ajutajul convergent-divergent creează o
depresiune; în urma acesteia, datorită presiunii atmosferice, fluidul aflat în sorb (aerul şi apoi apa)
este obligat să pătrundă în zona de acŃiune a fluidului motor, cu care se amestecă şi pătrunde în
partea convergentă a coloanei de ejecŃie. SecŃiunea micşorându-se din nou, viteza de scurgere se
micşorează şi se măreşte presiunea, iar după trecerea pragului de strangulare în partea divergentă a
coloanei de ejecŃie, descreşte presiunea şi se măreşte viteza.
ÎntreŃinere
După folosire, ejectorul se spală şi se verifică starea racordurilor şi a garniturilor. Anual, sau
când este cazul, se demontează şi se verifică ajutajele.
7.1.9. Racorduri
După domeniul de utilizare racordurile se clasifică în:
— racorduri de refulare sau aspiraŃie;
— racorduri fixe;
— racorduri înfundate.
a) racordurile de refulare sau aspiraŃie
În raport de tipul lor (A, B, C şi D) racordurile de refulare sau aspiraŃie prezintă următoarele
caracteristici tehnice:

— diametrul de trecere
(mm)
— masa (kg)

A
96

B
62

C
43

D
18

21

1,37

0,86

0,24

Descriere
Racordurile de refulare sau aspiraŃie se compun din următoarele părŃi (figura de mai jos):
— corpul racordului (1) prevăzut cu două gheare de racordare (2), două şanŃuri
semicirculare de strângere (3), locaşul garniturii de etanşare (4), garnitura de etanşare (5) şi
nervurile exterioare radiale pentru strângere (6);
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— Ńeava racordului (7) prevăzută cu trei cercuri reliefate necesare prinderii de furtun sau de
tubul de aspiraŃie cu ajutorul legăturii de sârmă;

— inelul de siguranŃă (8) pentru reŃinerea Ńevii racordului,
b) racordurile fixe
În raport de tipul lor: A, B, C şi D, racordurile fixe prezintă următoarele caracteristici
tehnice:
A
B
C
D
— diametrul de trecere (mm)
100
65
45
18
— filet de racordare
G4
G21/2
G2
G1
— masa (kg)
1,5
0,5
0,4
0,1
Descriere
La fel ca şi cele de refulare şi aspiraŃie, racordurile fixe sunt confecŃionate din aliaj de
aluminiu anticoroziv.
c) racordurile înfundate
În raport de tip: A, B, C şi D, racordurile înfundate prezintă următoarele caracteristici
tehnice:
A
B
C
D
— diametrul nominal (mm)
100
65
45
18
— masa (kg)
1,7
0,6
0,4
0,1

Descriere
Sunt confecŃionate tot din aliaj de aluminiu anticorosiv şi se compun din următoarele părŃi
(figura de mai jos):
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— corpul racordului (1), identic cu cel descris la pct. a.
— capacul (2);
— inelul de siguranŃă (3) pentru reŃinerea capacului;
— garnitura de etanşare (4) din cauciuc.
ÎntreŃinere
După folosire, racordurile se curăŃă şi se verifică starea garniturilor, a ghearelor, a şanŃurilor
de strângere, precum şi fixarea Ńevii racordului sau a capacului în cazul celor înfundate prin inelul
de siguranŃă.
7.1.10. ReducŃiile de racorduri
ReducŃiile sunt de două tipuri: A—B şi B—C, în raport de care prezintă următoarele
caracteristici tehnice:
A
B
— diametrul mic de trecere (mm)
62
45
— diametrul mare de trecere (mm)
96
62
— presiunea de lucru
10 bari
— masa (kg)
2
0,8
Descriere
ReducŃiile sunt confecŃionate din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune, în esenŃă
constituind o îmbinare a două corpuri de racorduri de mărimi diferite. Se compun din următoarele
părŃi:
— corpul propriu-zis al reducŃiei cu locaşurile pentru cele două garnituri de etanşare;
— corpul racordului de mărime superioară cu două gheare de racordare, două şanŃuri
semicirculare de strângere, o porŃiune filetată interioară şi două şuruburi;
— corpul racordului de mărime inferioară cu două gheare de racordare, două şanŃuri
semicirculare de strângere, nervuri exterioare pentru strîngere şi o porŃiune filetată exterioară. Este
fixat prin înfiletare la corpul racordului de mărime superioară şi imobilizat cu cele două şuruburi.
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ÎntreŃinere
OperaŃiile de întreŃinere se execută la fel ca în cazul racordurilor.
7.1.11. Ajutajul pulverizator
Ajutajul pulverizator (figura de mai jos) prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— diametrul ajutajului pulverizator (mm)
14
max. 2,5
— presiunea de lucru optimă (bari)
— bătaia jetului (m)
6
— dispersarea jetului (m)
8
— suprafaŃa jetului (mp)
35
— masa (kg)
0,200

Este confecŃionat din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune şi este prevăzut cu bucşă
racord, cu filet pentru racordarea la Ńeava tip C şi cu canale de diametre mici care obligă apa
refulată de pompă să părăsească Ńeava sub formă de picături fine.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se şterge şi se desfundă canalele dacă este cazul.

7.2.

Accesorii pentru producerea spumei

7.2.1. Amestecătorul de linie
Amestecătorul de linie este realizat în două tipodimensiuni: B şi C, în funcŃie de care
prezintă următoarele caracteristici tehnice :
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— debitul de spumă (1/min.)
— presiunea de lucru (bari)
— debitul de apă (1/min.)
— masa (kg)

Sp2
B
5.000
7—9
475

C
2.500
5—7
237
3,8

Descriere
Amestecătorul de linie este confecŃionat din aliaj de aluminiu anticorosiv şi se compune din
următoarele părŃi (figurile de mai jos):
— coloane de ejecŃie (1) sau ramura inferioară la care se disting:
— un racord fix (2) pentru intrarea apei prevăzut cu o sită metalică (3) pentru reŃinerea
impurităŃilor mecanice;
— ajutajul convergent de ejecŃie (4);
— ajutajul convergent-divergent (5);

— un racord fix (6) pentru ieşirea amestecului (emulsiei);
— corpul supapei de reŃinere (7) în care se găseşte supapa de reŃinere (8) din sticlă sau
cauciuc ce asigură circulaŃia lichidului într-un singus sens;

— un racord fix tip D (9) pentru racordarea tubului de aspiraŃie a lichidului spumant;
— patru nervuri pentru întărire (10);
— patru picioare de sprijin pe sol (11);
— conducta cotită (12) sau ramura superioară la care se disting:
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— un robinet (13) cu cep, cu cursă limitată, pe care se găseşte un indice;
— un sector gradat (14) având marcate seimele plus şi minus ;
— o săgeată indicatoare a sensului de circulaŃie a apei aflată pe partea superioară a
conductei cotite.
FuncŃionare
Pentru punere în funcŃiune, amestecătorul se racordează la dispozitivul de intervenŃie sau la
ieşirea din pompe cu săgeata indicatoare a sensului pe direcŃia de curgere a apei. La racordul D se
ataşează tubul de aspiraŃie care se introduce cu celălalt capăt în bidonul (rezervorul) cu lichid
spumant.
Apa intrată în amestecător antrenează lichidul spumant din bidon (rezervor) — pe principiul
ejecŃiei — şi formează împreună cu acesta un amestec (emulsie). Amestecul (emulsia) este
completat şi cu apa ce vine din ramura superioară, după care îşi continuă drumul spre Ńevile
generatoare de spumă mecanică.
Pentru obŃinerea unui amestec mai bogat în lichid spumant şi formarea unei spume mai
dense, se pune robinetul cu indicele fix la semnul plus, iar pentru obŃinerea unui amestec mai sărac
şi spumă mai puŃin depusă la semnul minus.
Punând robinetul cu indicele fix la semnul plus, se închide orificiul de intrare a apei în
ramura superioară apa fiind astfel obligată să curgă prin coloana de ejecŃie. În felul acesta se
măreşte presiunea în ajutajul convergent şi, deci, şi viteza de circulaŃie a apei, creându-se astfel o
depresiune mai mare ce duce la antrenarea unei cantităŃi sporite de lichid spumant. Rotind robinetul
cu indicele fix către semnul minus, o parte din apa refulată circulă prin ramura superioară,
micşorându-se astfel debitul şi presiunea apei ce trece prin ajutajul convergent ceea ce duce la
realizarea unei depresiuni mai mici şi, ca, urmare, la antrenarea unei cantităŃi mai reduse de lichid
spumant.
ÎntreŃinere
După folosire, amestecătorul se spală până la înlăturarea completă a urmelor de lichid
spumant şi se verifică starea racordurilor, etanşeitatea şi funcŃionarea normală a robinetului, a
supapei de reŃinere şi starea de curăŃenie a sitei.
7.2.2. łevile generatoare de spumă mecanică
În raport de tipul lor, 2.500, 5.000 şi 10.000 1/min.,
prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— debitul de spumă (1/min.)
2.500
5.000
— consum de apă (1/min.)
390
790
— presiunea nominală (bari)
8
10
— lungimea (mm)
681
942
— masa (kg)
2,0
3,0

Ńevile generatoare de spumă mecanică
10.000
1.600
10
910
6,0

Descriere
łevile generatoare sunt confecŃionate din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune şi se
compune din următoarele părŃi (figura de mai jos):
— partea cilindrică (1) pe care sunt sudate două inele metalice pentru întărire şi pentru
fixarea tubului prelungitor;
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— partea tronconică (2), sudată la partea cilindrică şi la corpul de racordare;
— corpul de racordare.
În partea exterioară a corpului de racordare, sunt practicate orificiile pentru intrarea aerului
(3), iar la partea interioară ajutajele pentru trecerea amestecului (emulsiei) de apă şi spumant (4),
din care unul central şi trei dispuse periferic, circular (la 120°). Ajutajele sunt înclinate pentru ca
jeturile lor să se întâlnească într-un punct pe axul jetului central, la terminarea părŃii tronconice a
Ńevii;
— racordul fix (5).
FuncŃionare
łeava generatoare de spumă se foloseşte numai în combinaŃie cu un dispozitiv
preamestecător de spumă, fie inclus în instalaŃiile autospecialei, fie intercalat, in dispozitivul de
intervenŃie sau la ieşirile din pompă (amestecător de linie sau generator de spumă mecanică).
Procesul de formare a spumei are loc în două faze. În prima fază cu ajutorul, dispozitivului
de dozare (amestec) se formează emulsia de apă şi spumogen. În cea de-a doua fază, care are loc în
interiorul Ńevii generatoare, se formează spuma prin absorbŃia aerului şi înglobarea acestuia în
emulsia de apă şi lichid spumant. Astfel, amestecul de apă şi lichid spumant pătrunde în Ńeava pe la
racordul fix, trece prin cele 4 ajutaje practicate în interiorul corpului de racordare şi la ieşire antrenează, pe principiul ejecŃiei, aerul prin orificiile exterioare ale corpului de racordare.
ÎntreŃinere
După folosire Ńeava generatoare de spumă mecanică se spală până la înlăturarea completă a
lichidului spumant şi se verifică starea de curăŃenie a racordului şi a ajutajelor.
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7.2.3. Capul deversor

Capul deversor este confecŃionat din tablă de oŃel având la partea inferioară formă cilindrică,
prevăzut cu un colier de strângere, iar la partea superioară un orificiu de refulare a spumei, de formă
dreptunghiulară.

Pentru utilizare se cuplează capul deversor la prelungitorul Ńevii generatoare, înşurubând
apoi fluturele colierului de strângere.
7.2.4. Prelungitorul Ńevii generatoare de spumă
Caracteristicile tehnice ale prelungitorului Ńevii generatoare de spumă sunt următoarele:
— lungimea (m)
3
— posibilităŃi de racordare la Ńeava
generatoare de spumă de
5000 1/min.
— masa (kg)
32
Prelungitorul Ńevii generatoare de spumă este confecŃionat din Ńeava de aluminiu rezistent la
coroziune, cu secŃiuni diferite la cele două capete.
La capătul cu secŃiune mai mare este prevăzut un colier de strângere cu şurub şi piuliŃă
fluture pentru prinderea la Ńeava generatoare sau între ele. Tubul terminal la care se montează capul
deversor nu are decât un colier de strîngere la partea sa inferioară.
La unele tipuri de prelungitoare colierele de strângere sunt înlocuite cu racorduri fixe sau cu
o piesă filetată.

ÎntreŃinere
După folosire, se spală şi se verifică starea colierelor de strîngere (racordurilor) şi a
capetelor tubului. Şuruburile colierelor se ung după fiecare întrebuinŃare.
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7.2.5. Bidonul pentru lichid spumant
Bidonul pentru lichid spumant foloseşte la transportul şi păstrarea lichidelor spumante
utilizate la stingerea incendiilor.
Caracteristici tehnice:
— capacitate utilă (1)
20
— masă (kg)
6,7
Descriere
Este confecŃionat, din tablă de oŃel, are o formă paralelipipedică şi se compune din
următoarele părŃi:
— patru pereŃi laterali întăriŃi prin nervuri, pe doi din aceştia fiind plasate mânerele laterale
pentru transport;
— fundul bidonului;
— capacul bidonului la care se disting:
— un mâner pentru transport;
— o gură de umplere-scurgere cu capac.

ÎntreŃinere
Trimestrial se goleşte de lichidul spumant şi se spală cu jet puternic de apă în scopul
înlăturării reziduurilor. În exterior bidonul se şterge, apoi se verifică şi se remediază etanşeitatea
capacului, starea mânerelor şi a îmbinărilor de la pereŃi.
7.2.6. Dispozitiv de transvazare spumant
Dispozitivul se compune dintr-o Ńeavă-sifon care se înşurubează în locul buşonului butoiului
şi care se continuă cu un furtun tip D pentru transvazare.
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Timpul de transvazare a unui butoi de 200 kg este de cca. 4 min.
7.3.

Accesorii pentru protecŃie

7.3.1. Casca
Casca (figura de mai jos) are greutatea de cca. 600 g şi se prezintă în două variante: cască
fără vizor şi cască cu vizor.

Descriere
Este confecŃionată din straturi de Ńesătură de bumbac impregnate cu un lac special. Ca
materiale pentru Ńesătură se mai pot folosi fibre de sticlă sau sintetice.
La partea superioară casca este prevăzută cu o nervură longitudinală pentru întărire.
În interiorul căştii se găseşte sistemul de protecŃie şi fixare compus din tampoane de masă
plastică sau cauciuc spongios, cureluşe de pânză, ramă din meşină şi şnur textil pentru ajustare.
Pentru fixare pe cap, casca este prevăzută cu două cureluşe din piele şi o cataramă.
În varianta cu vizor, casca este prevăzută cu apărătoare impermeabilă (1) pentru gât şi un
vizor din stiplex (2).
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ÎntreŃinere
După folosire, casca se curăŃă prin ştergere cu apă în care este dizolvat săpun, se remediază
eventualele defecŃiuni ale sistemului de protecŃie şi fixare pe cap.

7.3.2. Costumul de protecŃie contra apei
Costumul de protecŃie contra apei (figura de mai jos) este confecŃionat din material de foaie
de cort, pe talii de la 0 la 4 şi grosimi cuprinse între 44 şi 58. Se compune din următoarele părŃi:
— bluza, prevăzută la umeri, cu o pelerină platcă, buzunare, manşete cu elastic şi nasturi;
— pantaloni cu bretele reglabile, bazoane la genunchi, nasturi.
ÎntreŃinere
După folosire se curăŃă prin periere şi se fac reparaŃiile necesare. Periodic, când este cazul,
se spală cu apă şi săpun.
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7.3.3. Costumul de protecŃie anticalorică

În raport de destinaŃie, costumele de protecŃie anticalorică sunt:
— tip apropiere normal (A.N.);
— tip pătrundere normal (P.N.);
— tip apropiere uşor (A.U.);
— tip pătrundere greu (P.G.).
a) costumul de protecŃie anticalorică tip apropiere normal
Asigură protecŃia pompierilor în condiŃiile impuse de lucrul în vecinătatea surselor foarte
intense de căldură radiantă şi a contactului accidental cu flăcările. Este confecŃionat din pînză de
azbest aluminizată, căptuşit cu pînză de bumbac rezistentă ia acŃiunile mecanice. Se compune din
următoarele părŃi:
— bluză strânsă pe talie cu şicană de etanşare;
— pantaloni cu burduf lateral şi bretele reglabile;
— glugă detaşabilă cu cască interioară şi vizor duplex antisol;
— mănuşi cu un singur deget;
—cizme scurte de protecŃie cu dubluri interioare din pâslă. Greutatea totală a costumului
este de cca. 7 kg.
b) costumul de protecŃie anticalorică tip pătrundere normal
Asigură protecŃia pompierilor la incendii în condiŃiile trecerii prin flăcări sau în timpul
lucrului în incinte cu temperaturi de până la 250ºC, al contactului caloric intermitent şi atmosferă
respirabilă.
La fel ca şi costumul de apropiere normală, este confecŃionat din pînză de azbest aluminizată
căptuşit cu pînză de bumbac.
Se compune din bluză cu glugă ataşată, etanşă pe talie, cu cască interioară şi vizor duplex
metalizat şi locaş dorsal pentru aparat de respiraŃie, precum şi din pantaloni, mănuşi şi cizme de
aceeaşi construcŃie ca în cazul costumului de protecŃie anticalorică tip apropiere normală. Greutatea
costumului este de cca. 10 kg.
c) costumul de protecŃie anticalorică tip apropiere uşor
Asigură protecŃia pompierilor la incendii în condiŃiile apropierii la 2—3 m de sursele
radiante puternice, cu evitarea contactului caloric. Este confecŃionat din pînză de azbest
aluminizată, căptuşit cu pânză de bumbac rezistentă şi se compune din următoarele părŃi :
— haină lungă până la genunchi ;
— cizme înalte până la şold, cu dubluri interioare din pâslă ;
— glugă detaşabilă cu cască interioară din textolit şi vizori din geam duplex antisol
(fumuriu) ;
— mănuşi cu un singur deget. Greutatea completului este de cca. 7 kg.
d) costumul de protecŃie anticalorică tip pătrundere greu
Asigură protecŃia pompierilor la incendii în condiŃiile impuse de pătrunderea prin flăcări, cu
treceri de scurtă durată sau lucrul în incinte încălzite la peste 250ºC şi cu atmosferă irespirabilă.
Se compune din următoarele părŃi :
— combinezon cu glugă şi cizme etanşe avînd practicată o deschidere dorsală cu locaş
pentru aparatul de respiraŃie ;
— gluga este prevăzută cu cască interioară şi vizor metalizat, iar cizmele sunt dublate în
interior cu pâslă ;
— mănuşi cu un deget.
Greutatea costumului este de cea 15 kg.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă, se cos cu fire de azbest eventualele rupturi şi se înlocuiesc
vizorii dacă s-au spart.
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7.3.4. Aparatul izolant cu aer comprimat
Este destinat protecŃiei servanŃilor la intervenŃiile în medii toxice pe durata de până la o oră.
Caracteristici tehnice:
— durata nominală de utilizare
60 minute
— dimensiunile
610 X 270 X 135 mm
— presiunea de încărcare
200 atm.
— masa
16 kg
— rezerva de aer
1600 l
Descriere
Aparatele cu aer comprimat sunt construite cu circuit deschis şi funcŃionează pe principiul
descărcării aerului dintr-un recipient de stocare sub presiune, printr-un sistem automat de detentă,
iar inspiraŃia făcându-se în atmosferă.

În construcŃia aparatelor cu aer comprimat intră următoarele elemente principale: butelia cu
aer comprimat, regulatorul de presiune cu dispozitiv de semnalizare a rezervei de retragere şi un
automat pulmonar racordat la mască direct sau prin intermediul unui furtun gofrat. La acestea se
adaugă un manometru pentru controlul presiunii, toate elementele fiind fixate pe un şasiu cu
harnaşament de purtare în spate.
ÎntrebuinŃare
Aparatele de respiraŃie cu aer comprimat sunt preferate în mediile care prezintă pericol de
contact, cu uleiuri şi grăsimi.
Încărcarea buteliilor se realizează cu ajutorul electrocompresoarelor transportabile de înaltă
presiune, special destinate acestui scop, prevăzute cu filtre de purificare a aerului.
7.3.5. Trusa electrică
Trusa electrică (figura de mai jos) se compune dintr-o cutie din lemn, prevăzută în interior
cu locaşuri pentru fixarea pieselor componente:
— foarfecă pentru tăiat cablu sub tensiunea de 500 V;
— cleşte patent cu minere izolate;
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— şurubelniŃă mare izolată, cu indicator de tensiune;
— şurubelniŃă mică izolată, cu indicator de tensiune;
— mănuşi cauciuc electroizolante;
— ochelari de protecŃie electricieni;
— covor cauciuc electroizolant;
— lampă control cu bec 220 V;
— două bucăŃi bandă izolatoare;
— bec de 220 V X 24 W pentru control lampă.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare, piesele din trusă se şterg şi apoi se fixează la loc in locaşurile lor.
7.3.6. Cizmele din cauciuc
Cizmele clin cauciuc, electroizolante se folosesc pentru protecŃia servanŃilor ce lucrează la
autospecialele pentru fum, gaze şi iluminat, precum şi la întreruperea curentului electric de joasă
tensiune.

Descriere
Sunt confecŃionate din cauciuc fiind căptuşite în interior eu pânză.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se spală cu apă şi apoi se şterg.
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7.3.7. Cizmele de protecŃie cu tălpi neperforabile
Cizmele de protecŃie cu tălpi neperforabile asigură protecŃia contra apei, noroiului şi
obiectelor penetrante pe timpul lucrului la intervenŃii.

Sunt confecŃionate din cauciuc poliizoprenic şi au tălpile neperforabile dat fiind branŃul
metalic, inclus în construcŃia lor.
7.3.8. Mănuşile din cauciuc
Mănuşile din cauciuc se folosesc pentru protecŃia servanŃilor pe timpul lucrului la
autospeciala de fum, gaze şi iluminat şi la întreruperea curentului de joasă tensiune.

Descriere
Sunt confecŃionate din cauciuc şi sunt prevăzute cu 5 degete.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se spală cu apă şi apoi se şterg.
7.3.9. Ochelarii pentru sudură
Ochelarii pentru sudură se folosesc pentru protecŃia ochilor servanŃilor care execută lucrări
de sudură sau tăieri cu aparatul de sudat şi tăiat autogen sau electric.
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Descriere
Sunt confecŃionaŃi din metal şi sunt prevăzuŃi cu 2 vizori rabatabili din sticlă colorată,
protejaŃi în interior şi exterior cu sticlă albă. Ei au un sistem reglabil de fixare pe cap, orificii de
aerisire şi garnituri din piele pentru etanşarea pe faŃă.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se şterg, se controlează starea vizorilor şi a sistemului de fixare pe cap.
Pe timpul folosirii, vizorii vor fi feriŃi de lovituri pentru a nu se sparge.

7.4.

Accesorii pentru salvări şi prim ajutor medical

7.4.1. Centura de siguranŃă
Centura de siguranŃă (figura de mai jos) este destinată asigurării împotriva căderilor pe
timpul lucrului la înălŃimi, executării autosalvărilor şi salvărilor, precum şi portului diferitelor
accesorii.
Centura este confecŃionată din chingă (1) lată de terom (poliester), încheiată în faŃă printr-o
pafta metalică din două piese; chinga are un capăt fix la care este montată piesa mică (3) a paftalei
şi un capăt mobil (2) cu rezervă întoarsă, trecut prin piesa mare (4).
Pe chingă sunt fixate:
— inelul mare în faŃă dreapta (7) din oŃel, care serveşte pentru asigurare şi suspendare,
precum şi pentru prinderea cârligului de siguranŃă (11);
— inelul mijlociu (6) în spate, din oŃel, pentru tragere de la verticală (îndreptare de zid) cu
ajutorul unei cordiŃe cu cârlig de siguranŃă, prins printr-o întăritură (10);
— două inele mici lateral pe fiecare parte care servesc pentru prinderea diferitelor accesorii
(5; 9).
Pe capătul mobil sunt introduse două găici din piele (8) pentru fixarea rezervei.
Centura se ajustează pe talia purtătorului prin reglarea capătului mobil. Talia maximă
admisă este cea corespunzătoare unei rezerve minime de 200 mm la capătul mobil.
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ÎntreŃinere
După folosire, se curăŃă prin periere şi se fac reparaŃiile necesare.
7.4.2. Cârligul de siguranŃă
Cârligul de siguranŃă este confecŃionat din oŃel şi are o clapă mobilă prevăzută cu arc şi
sistem de închidere de siguranŃă.
Caracteristici tehnice:
— sarcina utilă (kg)
3000
— dimensiunile (mm) cca.
155 X 85 X Ø13
— masa (g)
cca. 200

ÎntreŃinere
Înainte şi după folosire se verifică elasticitatea arcului şi funcŃionarea normală a sistemului
de închidere.
7.4.3. Coarda şi cordiŃa de salvare
Coarda şi cordiŃa de salvare sunt confecŃionate din fire răsucite de material plastic. La unul
din capete sunt prevăzute cu un ochi pentru agăŃare, protejat cu o cosă metalică.
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Caracteristici tehnice:
— lungime (m)
— diametrul (mm)
— masa (kg)
—sarcina minimă de rupere (kg)
— alungirea maximă (%)

coardă
25
12
2,1
1500
20

cordiŃă
25
10
1,7
900
20

ÎntreŃinere
După folosire se curăŃă, dacă este cazul, iar anual se verifică tehnic.
7.4.4. Completul de salvare de la înălŃime
În compunerea curentă a completului intră următoarele mijloace:
— cadrul universal de salvare pentru suspendare la înălŃime;
— aparatul de salvare cu dublă acŃiune;
— scripetele cu suport;
— tubul expandabil de salvare, set ambalat în două huse;
— două coşuri de salvare;
— două corzi de salvare de 25 m cu cîrlige de siguranŃă;
— două corzi de salvare de 80 m cu cîrlige de siguranŃă;
— două centuri de siguranŃă.
Suplimentar, în compunerea completului de salvare, pot fi prevăzute două tărgi pliante
pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa.
a) Cadrul de suspendare
Cadrul universal de salvare pentru suspendare la înălŃime (figura de mai jos) este realizat din
Ńeava de oŃel, compus dintr-un cadru principal (1), prevăzut cu locaş de fixare a mijloacelor de
coborâre, un sistem de fixare
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pe zid cu deschidere reglabilă (2), precum şi un cadru secundar detaşabil (3) pentru suspendarea
tubului expandabil la care găsim o pâlnie din pînză groasă.
Cadrul de suspendare prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— înălŃime totală (m)
1
— lăŃime (m)
0,7
0,7
— înălŃime deasupra zidului (m)
— deschidere în afara zidului (m)
0,5
0,15—0,60
— deschidere reglabilă (m)
— greutate (kg)
cca. 45
Pentru transport şi depozitare cadrul are posibilitatea de reducere a gabaritului prin rabatarea
sistemului reglabil în interiorul cadrului principal, ansamblul fiind ambalat într-o husă, în care se
introduc şi mijloacele auxiliare (coşuri, corzi, centuri etc.).
b) Aparatul de salvare cu dublă acŃiune
Aparatul de salvare cu dublă acŃiune (figura de mai jos) prezintă următoarele caracteristici
tehnice:
— înălŃimea maximă de salvare (m)
60
— lungimea cablului în fiecare secŃiune (m)
61
— diametrul cablului (mm)
4—4.5
— viteza de coborîre (m/s)
1,5—3
— ritm de salvare (pers./oră)
cca. 50
— greutatea aparatului (kg)
cca. 19
Aparatul de salvare cu dublă acŃiune este constituit dintr-un şasiu, un tambur cu două
secŃiuni pe care sunt înfăşurate în sensuri opuse două cabluri de lungimi egale, astfel încât
desfăşurarea (coborîrea) unuia determină înfăşurarea celuilalt. Capătul fiecărui cablu este prevăzut
cu ochi de suspendare care printr-un cârlig se fixează în crestăturile periferice ale discului mijlociu
al tamburului. Pentru controlul coborârii aparatul este prevăzut cu o frână automată centrifugală, o
frână manuală, un sabot pentru pornire-oprire, precum şi o frână suplimentară cu sabot, a cărei
reglare prealabilă asigură reducerea vitezei de coborâre. Tamburul este protejat cu 4 capace
detaşabile care în timpul utilizării se demontează, iar şasiul este prevăzut cu un mâner de purtare.
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c) Scripetele cu suport
Scripetele cu suport (figura de mai jos) este realizat dintr-o rolă montată pe un şasiu a cărui
construcŃie asigură fixarea în locaşul cadrului de suspendare prin două urechi.
Prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— dimensiunile saşiului (mm)
230X100
— diametrul rolei (mm)
100
— greutatea (kg) cca.
2

d) Tubul expandabil de salvare
Tubul expandabil de salvare (figura de mai jos) este executat sub formă de tronsoane cu
lungimi diferite, constituind seturi care prin îmbinare cap la cap realizează înălŃimi de salvare
variate.
Principalele caracteristici tehnice ale tubului sunt:
— lungimi tronsoane set (m)
20; 10 ; 5 şi 2,5
— lăŃime aplatizată tub exterior (cm)
80
— lungime pilnie (cm)
30
— greutate unitară (kg/m)
1,3
— ritm de salvare (pers./oră)
cca. 60
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Tubul este constituit din 3 tuburi concentrice; un tub interior (1) care asigură frânarea,
realizat din tricot de poliester în strat dublu şi întărit prin 4 chingi longitudinale din reion; un tub
interior (2) din pînză foaie cort, cu rol de etanşare contra fumului şi de limitare a întinderii; un tub
exterior (3) din Ńesătură gumată cu cauciuc ignifug care asigură protecŃia împotriva căldurii
(inclusiv prin stropirea cu jet de apă în caz de nevoie).
Tubul interior şi cel intermediar sunt îmbinate la capete prin cusături pe bordurile unei pîlnii
(4) din pînză groasă de bumbac, prevăzută cu chingi (la capătul superior) şi catarame (la capătul
inferior). Tubul exterior este cusut pe bordura pîlniei superioare, capătul inferior fiind liber acoperă
zona de îmbinare.
e) Coşul de salvare
Coşul de salvare este confecŃionat din pânză rezistentă, având formă cilindrică, cu fund la
partea inferioară. Are un diametru interior de cca. 55 cm şi o înălŃime de cca. 1,30 m.

La el se disting:
— două cercuri metalice, îmbrăcate în piele, cu rolul de a da formă cilindrică coşului şi a-i
mări rezistenŃa;
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— sistemul de suspendare format din 3 corzi prinse de sac prin chingi de pânză cusute;
corzile sunt unite la partea superioară, permiŃând suspendarea coşului de coarda de salvare;
— întăriturile din chingă de pânză de pe fundul sacului.
După întrebuinŃare coşul de salvare se curăŃă prin scuturare sau periere şi se repară
eventualele rupturi.
Acelaşi tratament se aplică şi celorlalte accesorii confecŃionate din pânză din dotarea
completului.
f) Targa pliantă
Targa pliantă este formată dintr-un cadru metalic pliant, cu picioare de sprijin şi manşoane
de blocare în poziŃia desfăcut, confecŃionat din aliaj de aluminiu, între lonjeroanele căruia se găseşte
un suport de pânză rezistentă. Suportul de pânză este prevăzut cu chingi ce au catarame pentru
imobilizarea persoanelor accidentate.

La targa se mai deosebesc curelele cu cataramă pentru fixarea ei în poziŃia „strâns".
Pentru folosire se desfac cataramele curelelor de fixare a tărgii în poziŃia „strâns", se
depliază lonjeroanele şi se fixează barele distanŃiere cu ajutorul manşoanelor de blocare.
După aşezarea pe targă, persoana se leagă cu ajutorul chingilor pentru a nu cădea pe timpul
transportului.
După întrebuinŃare, suportul de pânză se curăŃă prin periere şi, dacă este cazul, se spală, apoi
se usucă, iar rupturile se cos. Periodic se vor unge articulaŃiile mobile ale tărgii.
7.4.5. Pernele pneumatice de salvare
Pernele sunt realizate în două tipuri, denumite cu indicativele P.S.36/2 şi P.S.80/3-B.
A. Perna pneumatică de salvare P.S. 36/2
Perna pneumatică de salvare P.S.36/2 prezintă următoarele caracteristici tehnice:
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— dimensiuni în stare umflată (m)
— dimensiuni în stare pliată (m)
— greutatea (kg)
— înălŃimea maximă de salvare (m)
— înălŃimea în stare umflată (m)

6X6X2
1 X 1 X 0,5
100
20
2

Descriere
Perna are două etaje cu înălŃimea egală, de 1 m, separate pe verticală în cîte trei
compartimente, fiecare cu înălŃimea de 2 m. Etajele şi compartimentele comunică între ele prin
orificii circulare cu diametrul de 20 cm. Pe una din laturile etajului inferior sunt ataşate două tuburi
de umplere cu lungimea de 3 m şi diametrul de 30 cm, prevăzute la capete cu plinii şi şnururi de
racordare la ventilatoarele de umplere. Pe cele două laturi opuse ale etajului superior, în lungul
compartimentelor, sunt prevăzute douăsprezece supape de evacuare, cîte două la fiecare din
capetele compartimentelor.
Modul de utilizare
Pentru executarea salvărilor perna se transportă la locul de amplasare care, anterior, este
curăŃat de materialele ascuŃie sau tăioase ce ar putea să o deterioreze şi se umflă cu aer. Pentru
umflare se folosesc electroventilatoarele tip VAN 450, cu debit de 100 mc/min. şi tensiunea de
alimentare de 250 V.
Durata umplerii iniŃiale diferă astfel:
— cu un ventilator — 6 minute;
— cu două ventilatoare — 3 minute.
După umplerea iniŃială, funcŃionarea în regim poate fi asigurată cu un singur ventilator.
Durata umplerii după fiecare salvare este de 15—20 secunde.
B. Perna pneumatică de salvare P.S.80/3-B
Perna pneumatică de salvare P.S. 80/3-B prezintă următoarele caracteristici tehnice :

— dimensiuni în stare umflată (m)
— dimensiuni în stare pliată (m)
— greutatea (kg)

10 X 8 X 4
2X2X1
cca. 300
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— înălŃimea maximă de salvare (m)
— înălŃimea în stare umflată (m)

40
4

Descriere
La perna P.S. 80/3-B etajul inferior (1) are înălŃimea de 1 m, iar cel superior (4) de 2 m. Pe
verticală şi pe lungimea pernei etajele sînt separate în cinci compartimente, două externe având
înălŃimea de 1 m si trei mijlocii cu înălŃimea de 2 m. Pe laturile lungi ale etajului superior, deasupra
compartimentelor extreme, sunt prevăzute borduri (5) cu lăŃimea şi înălŃimea de 1 m.
Între cele două etaje ale pernei, între compartimentele etajului inferior, precum şi între etajul
superior şi borduri sunt executate orificii de comunicaŃie cu diametrul de 20 cm. Compartimentele
mijlocii ale etajului superior comunică între ele prin orificii cu diametrul de 30 cm, amplasate câte 6
pe fiecare perete despărŃitor şi decalate pe înălŃime.
Pe laturile de 8 în ale etajului inferior sunt ataşate câte două tuburi de umplere (3) cu
lungimea de 3 metri şi diametrul de 30 cm, având la capete plinii cu şnururi de racordare la
ventilatoare. Pe laturile de 8 m ale etajului superior sunt prevăzute douăsprezece supape de evacuare (2), cîte două la fiecare dintre capetele compartimentelor, realizate sub formă de clape cu
benzi elastice. La umflarea iniŃială şi după fiecare salvare, clapele se introduc în corpul supapei, dat
fiind faptul că la căderea pe pernă sunt expulzate sub efectul şocului de presiune.
Modul de întrebuinŃare
La amplasarea pernei se vor respecta aceleaşi precauŃii ca şi în cazul pernei P.S. 36/2, iar
umflarea se va realiza de această dată cu:
— două ventilatoare — 6 minute;
— patru ventilatoare — 3 minute.
În cazul lucrului, cele două tipuri de perne se amplasează cu tuburile de umplere paralel cu
zidul, într-un loc pe cât posibil ferit de radiaŃii calorice puternice. În situaŃii extreme se poate
recurge la protecŃia anticalorică a pernelor prin udare intermitentă (între salvări), de preferinŃă cu
apă pulverizată.
ÎntreŃinere
După folosire, pernele pneumatice se curăŃă de impurităŃi prin periere, se verifică aspectul
exterior, se pliază şi se introduc în husele de protecŃie.
7.4.6. Cuiul de susŃinere
După dimensiunile lui, cuiul de susŃinere poate fi:
— mare, pentru coardă;
— mic, pentru cordiŃă.
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Descriere
Este confecŃionat din oŃel moale. La un capăt este ascuŃit pentru a pătrunde cu uşurinŃă în
lemn sau zid, iar la celălalt capăt are o formă pătrată pentru a putea fi bătut cu toporaşul. Lateral, la
capătul pătrat, se găseşte un cârlig metalic pentru trecerea corzii sau cordiŃei.
7.4.7. Aparatul de inhalat oxigen
În raport de posibilităŃile de acordare a primului ajutor aparatele de inhalat oxigen (figurile
de mai jos) se clasifică în:
— aparat de inhalat oxigen cu 4 posturi;
— aparate de inhalat oxigen cu 1 post.
A. Aparatul de inhalat oxigen cu 4 posturi
Aparatul de inhalat oxigen cu patru posturi se compune din:
— butelie pentru oxigen (1) confecŃionată din oŃel şi prevăzută cu un robinet de închidere
din alamă presată, cu o capacitate de 7 1, încărcată cu 1400 1 oxigen la 200 atm.;
— reductor de presiune (2), prevăzut cu un manometru (3);
— distribuitor primar (4) cu trei ramificaŃii cu robinete, legat printr-o conductă la reductorul
de presiune; ramificaŃia din stînga (5) pentru oxigenul de inhalat de către pacient este prevăzută cu
un robinet cu inscripŃia „INHALATION", cea din mijloc pentru duşuri (adaosuri) de oxigen
prevăzută cu robinet cu inscripŃia „02 DUSCHE", iar cea din dreapta (7) pentru absorbirea
secreŃiilor prevăzută cu un robinet cu inscripŃia .„ABSAUGUNG";
— debitmetru (8) montat pe ramificaŃie pentru inhalat oxigen; el este etalonat cu 4 gradaŃii,
după numărul de pacienŃi trataŃi, fiecare gradaŃie corespunzând unui consum de 12 1/min.; reglarea
debitului se face de la robinetul ramificaŃiei pentru inhalat oxigen;

— ejectorul (9) pentru crearea depresiunii necesare absorbŃiei;
— umezitorul (10) în al cărui vas de sticlă pentru apă, prevăzut cu două gradaŃii (maxim şi
minim), se găseşte un cilindru din piatră poroasă şi o Ńeavă sifon; la capacul lui se disting: intrarea
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pentru oxigenul de inhalat (11), intrarea pentru oxigenul de duş (12), un tub în formă de „T"
cu racord pentru cartuşul filtrant (13), prevăzut cu supapă de legătură cu atmosfera şi distribuitorul
secundar (14) cu 4 ramificaŃii terminate cu racorduri cu filet, prevăzute cu capace de închidere;
— sacul pulmonar (15) cu o capacitate de 5 1, confecŃionat din cauciuc şi fixat la tubul în
formă de „T" al umezitorului;
— 4 conducte de legătură din material plastic:
— conducta de legătură între robinetul pentru inhalat oxigen şi intrarea respectivă de
la capacul umezitorului (16);
— conducta de legătură între robinetul pentru duşul de oxigen şi intrarea de la
capacul umezitorului (17);
— conducta de legătură între ejector şi vasul pentru colectarea secreŃiilor (18);
— conducta cu canulă (19), pentru absorbirea secreŃiilor şi transportarea lor în vasul
colector.
— 4 tuburi de legătură (20) din cauciuc gofrat prevăzute la un capăt cu racord filetat pentru
fixarea Ia distribuitorul secundar, iar la celălalt capăt cu un segment negofrat pentru fixarea la
mască;
— 4 măşti de respiraŃie (21) cu două supape (de inspiraŃie şi expiraŃie) şi cordele elastice de
fixare;
— două muştiucuri pentru respiraŃie (22);
— butelia pentru apă distilată (23) necesară umezitoruiui confecŃionat din masă plastică şi
având o capacitate de 0,5 1;
— cutia aparatului (24) cu dispozitiv de fixare a pieselor componente şi un compartiment
pentru cordelele de fixare (25); este confecŃionată din lemn, are minere pentru transport şi două
încuietori.
După întrebuinŃare, se curăŃă şi se dezinfectează măştile şi muştiucurile cu alcool, apă
săpunită sau soluŃie de formol 10%, se spală vasul colector şi conducta cu canulă, se goleşte vasul
umezitorului de apă, se completează apa distilată din butelie şi eventual se reîncarcă butelia de
oxigen.
B. Aparatul de inhalat oxigen cu un post
Aparatul de inhalat oxigen cu un post oferă posibilitatea acordării primului ajutor unei
singure persoane. Din punct de vedere constructiv este identic cu primul, cu menŃiunea că numărul
circuitelor se reduce la unul singur. În acest caz butelia are capacitatea de 2 l oxigen.
Folosirea şi întreŃinerea aparatului de inhalat oxigen cu un post se realizează în acelaşi mod
ca în cazul celui cu patru posturi.
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7.4.8. Trusa sanitară
Trusa sanitară se foloseşte pentru acordarea primului ajutor medical.

Descriere
Trusa sanitară se compune dintr-o cutie de lemn rezistentă cu capac (geantă de pânză), cu
mîner (bretele) pentru purtare şi sistem de închidere, prevăzută în interior cu compartimente pentru
instrumentarul medical şi medicamente.
În cutie se găsesc:
a) medicamente:
— antinevralgice pentru tratarea răcelilor, gripei şi a durerilor de cap;
— jecolan (pomadă) pentru tratarea arsurilor;
— spirt sanitar, ca dezinfectant;
— tinctură de iod, ca dezinfectant.
b) utilaj medical:
— 4 aŃele kramer pentru imobilizarea fracturilor;
— comprese din tifon pentru pansamente;
— feşi din tifon pentru pansamente ;
— garou de cauciuc pentru hemostaze;
— flacoane diverse pentru medicamente lichide;
— vată hidrofilă.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare, aparatura folosită se dezinfectează iar medicamentele se completează.

7.5.

Accesorii pentru tăiat şi demolat

7.5.1. Toporul-târnăcop
Descriere
Toporul-târnăcop se compune din următoarele părŃi:
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— coada (1), confecŃionată din lemn;
— corpul toporului (2), confecŃionat din oŃel; îmbinarea între corpul toporului şi coadă
făcându-se cu ajutorul armăturii de fixare (3);
— tocul de piele cu armătură care permite purtarea toporului-târnăcop la spate. Este
prevăzut în acest scop cu o curea reglabilă, cu inel şi un sistem de închidere cu cataramă.

ÎntreŃinere
După folosire toporul se curăŃă, se unge partea metalică cu un strat subŃire de unsoare
consistentă în vederea evitării coroziunii, se verifică îmbinarea între coadă şi corp, precum şi starea
tocului.
7.5.2. Toporaşul
Descriere
Toporaşul se compune din următoarele părŃi:
— coada (1), confecŃionată din lemn;
— corpul toporaşului (2), confecŃionat din oŃel; la unele toporaşe se găseşte o crestătură care
se foloseşte la scoaterea cuielor; îmbinarea între corpul toporaşului şi coadă se face cu ajutorul
armăturii de fixare ;
— tocul din piele, cu armătură metalică, ce are acelaşi rol ca tocul toporului-târnăcop şi care
este prevăzut cu un sistem de agăŃare la centură prin intermediul cârligului de siguranŃă, un sistem
de închidere cu buton şi locaşul cuiului mic de susŃinere.
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ÎntreŃinere
OperaŃiile de întreŃinere se execută la fel ea în cazul toporului-târnăcop.
7.5.3. Ranga
Descriere
Ranga este o bară de oŃel ascuŃită la un capăt, teşită şi puŃin îndoită la celălalt capăt.

ÎntreŃinere
După folosire, ranga se curăŃă şi, pentru evitarea coroziunii, se unge cu un strat subŃire de
unsoare consistentă.
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7.5.4. Cangea

Descriere
Cangea se compune din următoarele părŃi:
— coada, confecŃionată din lemn, cu o lungime de 2,5—5 m. Unele căngi au coada formată
clin două bucăŃi, cu armături metalice de fixare ;
— cârligul metalic prevăzut cu două ramificaŃii, una curbată şi rina pe direcŃia axului căngii;
îmbinarea între cârlig şi coadă se face prin manşonul metalic al cârligului cu ajutorul şuruburilor.

ÎntreŃinere
După folosire cangea se curăŃă, se unge partea metalică cu un strat subŃire de unsoare
consistentă, se verifică îmbinarea între cârlig, coadă şi cârlig.
7.5.5. Lopata şi cazmaua
Lopata şi cazmaua se folosesc pentru aruncarea maselor pulverulente, evacuarea cerealelor,
executarea unor lucrări de amenajare a surselor de apă etc.
Descriere
Lopata şi cazmaua se compun din următoarele părŃi:
— coada, confecŃionată din lemn;
— lopata sau cazmaua propriu-zisă, confecŃionate din tablă.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare, lopata sau cazmaua se curăŃă, se unge partea metalică cu un strat subŃire
de unsoare consistentă şi se verifică îmbinarea între lopata (cazmaua) propriu-zisă şi coadă.
7.5.6. Furca
Furca se foloseşte pentru evacuarea păioaselor sau a altor materiale fibroase nebalotate (in,
cînepă etc.).
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Descriere
Furca se compune din următoarele părŃi:
— coada confecŃionată din lemn;
— furca propriu-zisă confecŃionată din oŃel.
ÎntreŃinere
Se execută la fel ca în cazul lopeŃii.
7.5.7. Ferăstrăul „coadă-de-vulpe"
Ferăstrăul „coadă-de-vulpe" se foloseşte pentru tăierea materialelor lemnoase cu grosimi
mici.

Descriere
Ferăstrăul „coadă-de-vulpe" se compune dintr-o pânză de oŃel cu dinŃi ascuŃiŃi şi un mâner
din lemn pentru manevrare.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă, se unge pânza cu un strat subŃire de unsoare consistentă şi,
dacă este cazul, se ascut dinŃii.
7.5.8. Joagărul
Joagărul se foloseşte pentru tăierea materialelor lemnoase cu grosimi mari sau a copacilor.
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Descriere
Joagărul se compune dintr-o pânză de oŃel cu dinŃii ascuŃiŃi şi din două mânere de lemn
pentru manevrare.
ÎntreŃinere
Se execută la fel ca în cazul ferăstrăuiui „coadă de vulpe".
7.5.9. Ciocanul şi şpiŃul pentru spart beton
Ciocanul se foloseşte pentru desprinderea diferitelor materiale prinse în cuie sau scoabe şi
pentru spargerea elementelor de construcŃie din beton sau cărămidă, folosind în acest scop şi spiŃul
pentru spart beton. Ciocanul poate fi de 2 sau 5 kg.
Descriere
Ciocanul se compune din următoarele părŃi:
— coada, confecŃionată din lemn;
— corpul ciocanului, confecŃionat din oŃel.
SpiŃul este o daltă din oŃel prevăzută cu o parte ascuŃită şi una teşită (pentru aplicarea
loviturilor cu ciocanul).
ÎntreŃinere
După folosire ciocanul se curăŃă, se unge partea metalică cu un strat subŃire de unsoare
consistentă şi se verifică îmbinarea între corpul ciocanului şi coadă.
SpiŃul se curăŃă, se ascute şi se unge cu unsoare consistentă.
7.5.10. Motoferăstrăul cu lanŃ
Motoferăstrăul prezintă următoarele caracteristici tehnice:
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— puterea motorului (CP.)
— numărul maxim de ture/min.
— consumul de carburanŃi pentru 1 CP/oră (g)
— capacitatea rezervorului (1)
— lungimea utilă a ferăstrăului (cm)
— viteza lanŃului (m/sec)
— productivitatea de tăiere a materialelor
lemnoase cu diametrul de 45 cm (cmp/sec.)
— înălŃimea minimă de la baza capacului
pentru funcŃionarea ferăstrăului (cm)
— greutatea ferăstrăului fără piesele de rezervă (kg)

Sp2

3
4800
550
1,5
44
4,5
45
5
max. 12

Descriere
Motoferăstrăul cu lanŃ se compune din următoarele părŃi:

a) motorul cu benzină in doi timpi, prevăzut cu un singur cilindru. La el se deosebesc ca
sisteme anexă:
— sistemul de alimentare, compus dintr-un rezervor (1) cu robinet;
— conducta de legătură (2) din material plastic prin care se face alimentarea prin cădere
liberă şi un carburator (3) montat pe partea stingă a cilindrului al cărui şuber de deschidere a
amestecului carburant este comandat prin cablu de la maneta de accelerare, montată pe mânerul din
dreapta;
— sistemul de aprindere, cu magnetou, montat pe volantul motorului;
— sistemul de răcire, cu aer prin turbină (4);
— ungerea se realizează prin amestec de benzină cu ulei;
— sistemul de pornire (5) format dintr-o fulie cu cablu şi arc readucător care se montează la
priza de aer a sistemului de răcire.
b) ferăstrăul propriu-zis, format din suportul lanŃului (6), lanŃul (7) cu dinŃi ascuŃiŃi şi
suportul de sprijin cu trei pinteni (8).
Transmiterea mişcării de la motor la lanŃul ferăstrăului se realizează cu ajutorul unui
reductor (9) cu pinioane conice care pune în mişcare roata canelată cu nervuri speciale pentru
angrenarea lanŃului.
Carcasa redactorului este prevăzută cu o mufă specială, rotativă, cu sistem de fixare care
permite schimbarea pianului de lucru al ferăstrăului cu 90°. Pentru modificarea unghiului de
înclinare al ferăstrăului faŃă de carcasa reductorului, la suportul lanŃului se găseşte un sistem de
deblocare al acestuia aflat pe partea lui dreaptă.
c) cadrul (10) din Ńeava metalică este prevăzut cu două mânere pentru transportul şi
mânuirea ferăstrăului şi sprijinul pentru genunchi, pe care se apasă în timpul lucrului.
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d) bidonul pentru combustibil (amestec de benzină şi ulei) confecŃionat din tablă şi prevăzut
cu orificiu de umplere cu capac, conductă de golire şi miner pentru transport. El are o capacitate de
5 l.
e) trusa pentru deservire, confecŃionată din pânză prevăzută cu buzunare, cordea de purtare
după gât şi coardele pentru strângere după împachetare. În ea se găsesc pâlnia şi cana pentru
alimentarea rezervorului ferăstrăului cu combustibil din bidon, un cleşte patent, chei diferite, presa
pentru scoaterea volantei, pilă etc.
FuncŃionare
Pentru punerea motoferăstrăului în funcŃiune se montează lanŃul pe suportul şi pe roata
canelată cu nervuri speciale după care suportul se fixează cu ajutorul sistemului de blocare; se
deblochează sistemul de fixare a mufei duble de la carcasa reductorului şi se alege planul de lucru
cel mai favorabil, după care mufa se blochează la loc; se deschide robinetul rezervorului de benzină
şi se apasă pe butonul care acŃionează asupra membranei carburatorului, pentru umplerea acestuia
cu benzină, se montează fulia sistemului de pornire pe axul motorului (la priza de aer a sistemului
de răcire) şi se trage de cablu. Viteza de mişcare a lanŃului se reglează de la maneta de acceleraŃie.
Pe timpul lucrului se apasă cu genunchiul pe sprijinul special de la cadru pentru a obŃine o
forŃă maximă de tăiere.
Pentru oprire se apasă pe butonul care acŃionează asupra membranei carburatorului după
care se închide robinetul rezervorului de benzină şi se fixează ferăstrăul in poziŃia cea mai
convenabilă pentru transport.
La terminarea combustibilului din rezervor se face alimentarea din bidonul de benzină.
ÎntreŃinere
După folosire se reface plinul de carburant şi lubrifiant, se curăŃă lanŃul ferăstrăului şi se ung
piesele care sunt în mişcare pe timpul funcŃionării.
Când este cazul, se ascut dinŃii lanŃului sau se înlocuiesc piesele uzate cu altele din trusa de
rezervă (lanŃul, bujiile, suportul lanŃului, filtrul carburatorului, conducta de benzină etc.).
7.5.11. Foarfecele pentru tăiat cablu
Foarfecele pentru tăiat cablu se foloseşte pentru tăierea conductorilor în scopul alimentării
cu curent electric.
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Descriere
Se compune din foarfecele propriu-zis din oŃel, prevăzut cu mânere izolate împotriva trecerii
curentului electric de joasă tensiune (până la 380 V).
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă, se unge articulaŃia mobilă şi, dacă este cazul, se ascute.
7.5.12. Aparatul de sudat şi de tăiat autogen
Aparatul de sudat şi de tăiat autogen este folosit în special pentru tăierea materialelor
metalice în cadrul operaŃiei de demolare a construcŃiilor.
Descriere
Se compune din următoarele părŃi:
— butelia pentru oxigen, de culoare albastră, cu o capacitate de 2 mc prevăzută cu robinet
de închidere; acetilena aflată în interiorul ei fiind comprimat iniŃial la o presiune de cea 150 atm.;
— butelie pentru acetilenă, de culoare brună, cu o capacitate de 2 mc prevăzută cu robinet
de închidere; acetilena aflată în interiorul ei este comprimată la o presiune iniŃială de cea 30 atm. şi
dizolvată în acetonă care, la rîndui ei se găseşte absorbită într-o masă poroasă;
— reductorul de presiune pentru oxigen prevăzut cu două manometre (unul care indică
presiunea oxigenului din butelie, iar celălalt presiunea după trecerea oxigenului prin reductor), tijă
cu filet pentru

reglarea presiunii de lucru a reductorului şi robinetul pentru deschiderea şi închiderea oxigenului;
— reductorul de presiune pentru acetilena cu o construcŃie asemănătoare cu a celui pentru
oxigen, diferind doar sistemul de racordare la butelie;
— furtunurile de legătură, din cauciuc pânzat, care fac legătura între buteliile cu oxigen şi
cele de acetilenă cu suflaiul aparatului; fiecare dintre ele cu o lungime de aproximativ 20 m;
— suflaiul aparatului la care se deosebesc conductele pentru racordarea furtunurilor de
cauciuc şi două robinete pentru închiderea şi deschiderea oxigenului şi a acetilenei;
— trusa de becuri (brenere) pentru sudură şi pentru tăiere, duze, capete de becuri şi capete
tăietoare. Capetele becurilor pentru sudură şi duzele respective sunt numerotate de la 0—8, capetele
tăietoare de la 1—3, iar duzele pentru capetele tăietoare de la 1—5. Becurile pentru tăiere sînt
prevăzute cu o conductă cu robinet pentru fluxul suplimentar de oxigen, necesar obŃinerii unei
flăcări subŃiri şi cu temperatură ridicată.
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În trusă se mai găsesc căruciorul cu tija şi gheara de fixare pentru conducerea becului de
tăiere în cazul executării tăierilor în linie dreaptă sau curbă şi o cheie universală.
FuncŃionare
Pentru folosire se montează la suflaiul aparatului becul (brenerul) necesar, în funcŃie de
grosimea materialului de sudat sau de tăiat, cu duzele şi capetele respective. Se deschid robinetele
buteliilor cu oxigen şi acetilenă, tijele cu filet pentru reglarea presiunii oxigenului şi a acetilenei şi
robinetele pentru oxigen şi acetilenă ale reductoarelor. Se deschid robinetele suflaiului, se apropie
jetul de amestec carburant de o flacără sau corp incandescent şi se reglează debitul de oxigen şi acetilena de la tijele cu filet ale reductoarelor de presiune şi de la robinetele suflaiului până la obŃinerea
flăcării corespunzătoare, pentru executarea operaŃiei de sudură sau tăiere.
După terminarea lucrului se închid toate robinetele (de la butelii, reductoare şi suflai).
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare, aparatul se demontează, se şterg piesele folosite şi se pun în locaşurile
lor.
Este interzisă ungerea pieselor componente ale aparatului deoarece oxigenul în contact cu
grăsimile poate produce explozii violente.
Este interzisă amplasarea buteliilor cu oxigen sau acetilena în apropierea surselor de căldură
pentru evitarea exploziilor.
7.5.13. Bormaşina electrică portativă
Bormaşina electrică portativă se foloseşte pentru găurirea materialelor metalice sau
lemnoase în cadrul operaŃiei de demolare a construcŃiilor sau pentru crearea de orificii în vederea
scurgerii lichidelor.

Descriere
Bormaşina electrică portativă se compune din următoarele părŃi:
— carcasa din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune, prevăzută cu capace metalice
demontabile; în capacul superior sunt practicate orificii pentru accesul aerului necesar răcirii pe
timpul funcŃionării, iar în cel inferior se găsesc orificiul pentru fixarea burghielor şi două orificii
pentru introducerea penei de îndepărtare a burghielor în cazul blocării lor în bormaşină;
— electromotorul care funcŃionează la o tensiune de 380 V cu o turaŃie de 260 rot./min.;
— sistemul de angrenaje (roŃi dinŃate) pentru transmiterea mişcării de la electromotor la
burghiu, cu raport de transmisie 1:1;
— sistemul de răcire format dintr-o roată cu palete acŃionată de axul rotorului
electromotorului şi orificiul pentru accesul şi evacuarea aerului;
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— două mânere pentru mînuirea bormaşinii; cu ajutorul mânerului mai mic se acŃionează
asupra întrerupătorului de curent pentru pornirea şi oprirea electromotorului;
— reazemul pentru piept, aflat ia partea superioară a bormaşinii şi pe care se sprijină
servantul pentru a mări forŃa de înaintare a burghiului ; sub reazemul pentru piept se găseşte o
rozetă de presare care se înfiletează pe un ax, îndepărtând sau presând burghiul pe materialul ele
găurit în cazul când bormaşina este sprijinită la partea superioară de un reazem fix; pentru mărirea
forŃei de acŃionare asupra rozetei, pe braŃele ei se pot introduc Ńevi metalice cu lungimi diferite care
să mărească braŃul pârghiei de acŃionare ;
— cablul de forŃă, cu ştecher pentru curentul trifazic şi întrerupător de curent acŃionat de la
mânerul mic;
— trusa cu 16 burghie pentru metal şi lemn cu diametru de la 10—30 mm; confecŃionată din
pânză şi prevăzută cu buzunare şi cordea pentru strîngere după împachetare.
FuncŃionare
Pentru punerea bormaşinii în funcŃiune se montează burghiul necesar, se racordează cu
ajutorul ştecherului la bobina cu cablul care face legătura cu sursa de curent electric trifazic de 380
V şi se învirte minerul mic pînă la pornirea electromotorului. Pentru mărirea forŃei de apăsare a
burghiului, servantul apasă cu pieptul pe reazemul respectiv si cu mîinile pe minere; în cazul
materialelor metalice găurirea poate fi uşurată prin ungerea cu ulei a locului în care se practică
orificiul. Daca bormaşina este sprijinită cu partea superioară de un reazem fix, îndepărtarea sau
presarea burghiului, pe materialul de găurit se face prin acŃionarea asupra rozetei de presare.
Pentru oprire, se acŃionează tot asupra minerului mic. Scoaterea burghiului din bormaşina,
în cazul cînd s-a blocat, se realizează prin introducerea unei pene metalice prin unul din orificiile
speciale practicate în capacul inferior ai carcasei şi prin apăsare către in jos.
ÎntreŃinere
După folosire se şterge corpul bormaşinii, se curăŃă şi se ascut burghiele, iar cu ocazia
reviziilor se ung lagărele şi celelalte angrenaje.
7.5.14. Pompa hidraulică cu dublu efect
Pompa hidraulică cu dublu efect este destinată acŃionării distanŃorului hidraulic în operaŃiile
de salvare a oamenilor, având următoarele caracteristici tehnice:
— presiunea dezvoltată (bari)
600
— dimensiunile (mm)
Ø 80 X 270
— masa (kg)
12

83

Sp1

Servant pompier

Descriere
În principiu, pompa hidraulică cu dublu efect se compune din corpul pompei de formă
cilindrică în care se introduce o cantitate de 1,5 l ulei, pistonul pompei, supapele şi tija articulată de
acŃionare a pistonului. AcŃionarea pistonului se poate efectua atât cu ajutorul mâinii cât şi prin
apăsări succesive cu talpa piciorului.
ÎntrebuinŃare
Pentru întrebuinŃare se amplasează furtunurile de cauciuc cu inserŃie metalică după care,
prin manevrarea ventilului de descărcare a pompei, se acŃionează asupra tijei articulate.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare pompa se şterge, se verifică dacă nu prezintă scurgeri de ulei şi totodată
se verifică starea furtunurilor.
7.5.15. DistanŃorul hidraulic
DistanŃorul hidraulic prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— sarcina de deschidere la vârfuri (t)
— sarcina de închidere la vârfuri (t)
— presiunea maximă în cilindru (bari)
— masa (kg)

1,26
1,1
350
23,25

Descriere
DistanŃorul hidraulic se compune din cilindrul hidraulic cu pinten, jug, bride, braŃ, corpul
distribuitorului şi distribuitor.
ÎntrebuinŃare
Uleiul sub presiune intră în distribuitor şi, în funcŃie de poziŃia acestuia (închis, deschis),
este dirijat în faŃă sau în spatele pistonului. Pentru poziŃia deschis a braŃelor distanŃorului, uleiul este
introdus în spatele cilindrului şi braŃele acestuia se deschid. Prin manevrarea distribuitorului pe
poziŃia închis, uleiul este introdus sub presiune în faŃa pistonului, inchizînd astfel braŃele
distribuitorului. După caz, lucrul începe cu braŃele deschise pentru efectuarea strîngerii sau cu
braŃele închise pentru efectuarea deschiderilor.
ÎntreŃinere
După folosire distanŃorul se curăŃă de resturile de materiale prin ştergere, se verifică să nu
existe scurgeri de ulei şi cu ocazia operaŃiilor de întreŃinere periodică se înlocuiesc garniturile.
În timpul intervenŃiilor distanŃorul se manipulează cu atenŃie pentru a nu lovi persoanele din
jur, iar furtunurile de presiune se vor feri de sursele de căldură sau de muchiile tăioase.
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Este interzisă utilizarea distanŃorului în mediile inflamabile sau explozive, precum şi la
presiuni mai mari de 350 bari.
7.5.16. Cricul pneumatic
Cricul pneumatic prezintă următoarele caracteristici tehnice:

— dimensiuni de gabarit (cm)
— greutate 1 bucată (kg)
— înălŃimea maximă de ridicare (cm fără sarcină)
— sarcina maximă ridicată (tone forŃă)
— presiunea de lucru (bari)
— timpul de umflare (sec.)

pernele
pernele
paralelipipedice cilindrice
32 X 47 X 25
Ø 61
7,5
7
24,5
45—50
13
2
(ambele)
6
1
10
60
(ambele)

Descriere
Cricul se compune din două perne pneumatice de formă paralelipipedică, două butelii pentru
aer comprimat a 4 litri fiecare, cu reductor de presiune, cu manometre şi furtunuri de alimentare cu
aer, prevăzute la capete cu racorduri de cuplare-decuplare, două perne pneumatice de formă
cilindrică. Ca accesorii are două racorduri speciale pentru cuplarea cricului la compresorul de aer al
autospecialelor şi, respectiv, la instalaŃia de aer comprimat existentă pe vagoanele C.F.R.
ÎntrebuinŃare
Pregătirea dispozitivului pentru realizarea intervenŃiilor constă în asamblarea elementelor
sale componente astfel: reductorul de presiune cu manometre se racordează la butelia de aer
comprimat; în cazul utilizării reductorului modificat, acesta se va racorda direct la butelie cu
reductorul fluture existent pe reductor; furtunul de alimentare cu aer de la reductor se cuplează prin
intermediul unei cuple rapide de aer la un racord T din care pleacă, prin racorduri tip niplu, două
furtunuri pentru alimentarea cu aer a celor două perne pneumatice. Pe circuitul de alimentare cu aer
al unei perne este asamblat un robinet distribuitor pentru cazul în care se solicită umflarea unei
singure perne.
Pernele pneumatice paralelipipedice se asamblează sub sarcina de ridicat (câte o pernă sau
ambele) la extremităŃi sau suprapuse la unul din capetele sarcinii ori în spaŃiul aflat între elementele
de construcŃie, ce se vor deplasa lateral, în funcŃie de situaŃia existentă la locul intervenŃiei. Când
spaŃiul de sub greutate este mai mare decît grosimea unei singure perne sau a ambelor perne
suprapuse, de cca. 2 şi respectiv 8 cm, se completează diferenŃa cu scânduri ori alte materiale ce se
vor amplasa sub perne sau deasupra lor.
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Pernele pneumatice cilindrice se amplasează numai împreună şi la extremităŃi sub sarcina de
ridicat pentru păstrarea echilibrului acesteia (distanŃa de amplasare fiind egală cu înălŃimea pernei,
de cca. 10 cm în stare neumflată).
În ambele cazuri de utilizare (atât pentru pernele paralelipipedice cât şi pentru cele
cilindrice) se vor lua măsuri de securitate şi se vor instrui corespunzător servanŃii ce urmează a
manipula dispozitivul, în sensul protejării lor împotriva pericolului răsturnării greutăŃii ridicate, şi
dislocării de alte materiale etc.
Punerea în funcŃiune a dispozitivului se efectuează prin deschiderea robinetului buteliei şi
manipularea lentă a reductorului de presiune până la atingerea presiunii de lucru, citită pe
manometrul de joasă presiune al reductorului, urmărindu-se umflarea pernei.
Pentru descărcarea pernei se închide robinetul buteliei şi se decuplează furtunul de la o
pernă (pentru cazul în care se mută perna din loc) sau de racordul „T", când perna rămâne pe locul
amplasării iniŃiale.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare accesoriile componente se şterg şi se verifică starea furtunurilor de aer,
procedându-se la înlocuirea lor dacă prezintă fisuri.
Cu ocazia verificărilor anuale, efectuate numai de personal specializat în metrologie se
urmăreşte funcŃionarea corectă a manometrelor şi a reductorului, înlocuindu-se totodată şi
garniturile deteriorate.

7.6.

Accesorii pentru iluminat

7.6.1. Lampa electrică cu acumulator
Descriere
Lampa electrică cu acumulator (figura de mai jos) se compune din următoarele părŃi:
— cutia acumulatoarelor confecŃionată din tablă, prevăzută cu sistem de închidere şi borne
de contact*;
— farul confecŃionat din tablă la care se deosebesc:
— oglinda metalică;
— becul pentru fază mare de 4,5 V şi 1,5 A;
— becul pentru fază mică de 4,8 V şi 0,4 A;
— dulia;
— comutatorul cu 2 faze şi o poziŃie de nul;
— cablurile electrice de legătură;
— capacul farului, cu grila de protecŃie a geamului şi sistemul de închidere;
— geamul farului din sticlă groasă;
— mânerul lămpii;
— articulaŃia mobilă, care permite schimbarea fasciculului luminos în plan vertical cu un
unghi de cca. 80°;
— baterie acumulator formată din 4 acumulatori alcalini de cadmiu nichel introduşi în cutii
de masă plastică şi legaŃi în serie. Tensiunea medie a fiecărui element al bateriei (de acumulatori)
este de 1,2 V însumând o tensiune de 4,8 V.
La acumulator se deosebesc:
— bacul din tablă de oŃel nichelată;
— 2 electrozi (pozitiv şi negativ);
— barele cu punŃile de legătură;
— orificiile de umplere prevăzute cu dopuri şurub şi supape (inele) din cauciuc pentru
asigurarea evacuării gazelor rezultate în urma reacŃiei din interiorul acumulatorului;
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— electrolitul (soluŃie de hidroxid de potasiu);
— cheia pentru deschiderea şi închiderea cutiei acumulatorului şi farului.

FuncŃionare
Pentru punerea în funcŃiune a lămpii se acŃionează asupra comutatorului, făcând contactul
pentru faza mică şi faza mare. Curentul electric este debitat de acumulatoare. Pe timpul folosirii
lămpii (descărcării acumulatoarelor) electrolitul nu îşi schimbă concentraŃia prea mult şi, ca urmare,
densitatea electrolituiui rămâne practic constantă. Astfel, gradul de încărcare al bateriei nu poate fi
determinat prin măsurarea densităŃii electrolitului (1,20 la 20%) ci prin tensiunea la borne în
momentul deconectării de la staŃia de încărcare, tensiune care trebuie să fie cuprinsă între 5,6—7,2
V; bateria de acumulatori se consideră descărcată cînd tensiunea la borne este sub 4—4,4 V.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă prin ştergere, iar săptămânal se scot acumulatoarele din cutie,
se înlătură prin spălare cu apă călduŃă electrolitul scurs accidental, se usucă şi se ung cu un strat
subŃire de vaselină, se curăŃă bornele şi se verifică supapele de cauciuc de la dopurile şurub.
Lunar, la fiecare încărcare a acumulatoarelor se verifică şi se completează nivelul
electrolituiui (cca. 1 cm peste plăci) se controlează duritatea acestuia, se destupă orificiile de
aerisire ale dopurilor şurub. Electrolitul se înlocuieşte după o durată de doi ani sau când se constată
că, în momentul încărcării, în jurul orificiului de aerisire, se creează o spumă abundentă.
La demontarea farului se va evita atingerea oglinzii cu mâna sau cu obiecte îmbibate cu
grăsimi deoarece aceasta se degradează pierzându-şi luciul.
7.6.2. Proiectorul mobil de 1000 W
Descriere
Proiectul mobil de 1000 W (figura de mai jos) se compune din următoarele părŃi:
— carcasa proiectorului, de formă semisferică, confecŃionată din tablă şi prevăzută cu
mânere pentru manevrare;
— oglinda metalică, concavă;
— becul de 1000 W care, cînd nu este montat la proiector, se păstrează într-o cutie specială
cu despărŃituri tapisate cu material buretos, pentru protejarea împotriva şocurilor;
— rama rabatabilă cu geam de protecŃie din sticlă termorezistentă;
— suportul duliei;
— cablul electric cu dulie pentru înşurubarea becului şi cu ştecher pentru cuplare la priza
maşinii sau a bobinei cu cablu;
— dispozitivul metalic pentru fixarea pe trepied şi pentru schimbarea direcŃiei fasciculului
de lumină în plan orizontal sau vertical.
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FuncŃionare
Pentru punerea proiectorului în funcŃiune se deschide rama cu geam, se montează becul,
după care acesta se închide la loc, se transportă proiectorul la locul dorit şi se montează pe trepied
sau se suspendă la înălŃime. După instalare, proiectorul se racordează cu ajutorul ştecherului fie
direct la sursa de curent de 220 V, fie prin intermediul bobinei cu cablu.
În cazul în care proiectorul este instalat pe trepied, dirijarea fasciculului luminos se face prin
stabilirea şuruburilor de blocare a dispozitivului pentru fixarea pe trepied, manevrându-se apoi pe
direcŃia dorită, după care se strâng şuruburile respective.

ÎntreŃinere
După întrebuinŃare, proiectorul se curăŃă prin ştergere cu cârpe moi, se controlează cablul şi
ştecherul şi se ung articulaŃiile mobile ale dispozitivului pentru fixarea pe maşină sau pe trepied.
Pe timpul întrebuinŃării, proiectorul trebuie să fie ferit de lovituri care pot duce la
deteriorarea lui şi în special la spargerea geamului şi a becului.
7.6.3. Farul pompier
Descriere
Farul pompier (figura de mai jos) se compune din următoarele părŃi:
— carcasa proiectorului, de formă semisferică, formată din două calote asamblate prin
ambutisare şi prevăzută la unele modele cu mâner pentru manevrare, montat longitudinal;
— oglinda metalică concavă;
— bec cu incandescenŃă tip DE 124/45 X 40 W;
— rama cu geam de protecŃie din sticlă groasă şi dispozitiv de fixare;
— cablu electric cu dulie pentru înşurubarea becului şi ştecher pentru cuplare la priza
autospecialei sau a bobinei cu cablu;
— dispozitivul metalic pentru fixarea pe maşină sau pe trepied şi pentru schimbarea
direcŃiei fasciculului de lumină.
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FuncŃionare
Pentru punerea în funcŃiune a farului se racordează ştecherul cablului electric la priza
maşinii, tensiunea de alimentare fiind de 24 V c.c.. La unele variante constructive, după cuplare se
acŃionează comutatorul aflat pe carcasa farului. Dirijarea fasciculului luminos se face prin slăbirea
şuruburilor de blocare a dispozitivului pentru fixarea pe maşină, manevrându-se apoi proiectorul cu
ajutorul mânerului, iar cînd fasciculul a fost orientat pe direcŃia dorită se strâng şuruburile de fixare.
În cazul când în faŃa farului se găseşte un obstacol care împiedică dirijarea fasciculului
luminos către locul dorit se folosesc trepiedul şi bobina cu cablu.
ÎntreŃinere
OperaŃiile necesare întreŃinerii farului pompier sunt aceleaşi ca şi în cazul proiectorului
portabil de 1000 W.
7.6.4. Corpul de iluminat cu faruri
Corpul de iluminat cu faruri este destinat, la fel ca şi accesoriile descrise la punctele 7.6.2. şi
7.6.3., iluminării locului la intervenŃiile în caz de incendii, explozii, accidente rutiere, calamităŃi
naturale sau altor scopuri ce solicită o sursă cu luminozitate intensă. FuncŃie de varianta
constructivă, corpurile de iluminat pot fi cu două lămpi (cu halogen) sau cu patru lămpi (lămpi
incandescente sau lămpi cu halogen).
Indiferent de tip, acestea au următoarele caracteristici tehnice:
— tensiunea de alimentare (V c.c.): 12 sau 24;
— modul de utilizare: portabil sau fixat pe trepied.
Puterea unei lămpi este de 55 W în cazul celor cu halogen, 45 sau 40 W în cazul celor cu
incandescenŃă.
Descriere
Corpul de iluminat se compune din:
— 2 (4) faruri alcătuite la rândul lor din carcasă, oglindă, dulie pentru lampă cu fire de
legătură, lampă, ramă şi geam de protecŃie;
— suportul lămpilor cu dispozitive articulate de manevrare în plan orizontal sau vertical,
dispozitiv de fixare pe trepied şi cablu cu ştecher.
FuncŃionarea şi întreŃinerea sunt identice cu ale farului pompier.
7.6.5. Bobina pentru cablu
Din punct de vedere al destinaŃiei, bobinele pentru cablu se clasifică în:
— bobină cu cablu pentru iluminat, folosită la farul pompier;
— bobină cu cablu pentru iluminat, folosită la proiectorul mobil de 1000 W;
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— bobină cu cablu pentru forŃă, folosită la diferite accesorii ca: electroexhaustor,
electroventilator, bormaşina electrică portativă etc.
Descriere
Indiferent de tip, bobina se compune dintr-un cadru metalic, prevăzut cu un tambur pe care
se înfăşoară cablul electric. Pentru învârtirea tamburului la strîngerea cablului, bobina este
prevăzută cu o manivelă cu mâner rabatabil şi dispozitiv de blocare pe timpul operaŃiei de derulare.
DiferenŃierea bobinelor se realizează prin felul, cablului şi gabarit datorat lungimii acestuia.
Astfel, în cazul bobinei folosită la farul pompier se utilizează cablu cu lungimea de 30 m
format din două fire. La bobina pentru proiectorul mobil se foloseşte cablu din trei fire cu lungimea
de 50 m, iar la cel de forŃă cablu din 4 fire cu aceeaşi lungime.
La unul din capetele cablului se montează ştecherul, iar celălalt capăt se montează la priza
bobinei aflată pe axul tamburului.
FuncŃionare
Pentru folosire, se derulează cablul până în apropierea consumatorului, apoi se blochează
tamburul, după care se racordează atât ştecherul bobinei la priza maşinii (sau a unei alte bobine) cât
şi ştecherul consumatorului la priza bobinei.
De menŃionat este faptul că bobina pentru proiectorul mobil poate fi racordată la orice sursă
de curent de 220 V, iar cea de forŃă la orice sursă de 380 V.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă bobina şi cablul, se controlează starea cablului, a prizei şi a
ştecherului. Periodic se vor unge lagărele axului.
Pe timpul folosirii se va evita trecerea cablului prin foc, peste locuri cu jar sau prin substanŃe
care îi dizolvă izolaŃia şi, de asemenea, strivirea sau tăierea lui.
7.6.6. Trepiedul proiector
Descriere
Trepiedul proiector se compune din 3 picioare din lemn, articulate mobil la un suport
metalic care serveşte la fixarea proiectorului.
Picioarele sunt prevăzute cu cuie pentru fixarea la teren, iar suportul metalic cu articulaŃii şi
şuruburi cu piuliŃe fluture care permit schimbarea poziŃiei proiectorului (direcŃiei fasciculului
luminos).
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă, iar periodic se ung articulaŃiile şi şuruburile suportului.
Pe timpul folosirii va fi ferit de lovituri pentru a nu se rupe picioarele.

7.6.7. Furca pentru ridicat cablurile electrice
Se foloseşte pentru ridicat cablurile electrice când acestea sunt întinse peste obstacole
(stâlpi, pomi) spre a le feri de distrugere.
Descriere
Este formată dintr-o coadă de lemn cu o lungime de cca. 3 m şi furca propriu-zisă cu două
ramificaŃii, confecŃionată din oŃel.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă şi se verifică îmbinarea furcii propriu-zise cu coada.
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7.6.8. Ghearele pentru urcat pe stâlpi
Ghearele pentru urcat pe stâlpi se folosesc pentru urcarea pe stâlpi sau pomi în scopul
montării proiectoarelor sau a cablurilor.

Descriere
Se compune din 2 gheare metalice, curbate, fiecare în parte având colŃi, suportul tălpii şi
dispozitivul de fixare la picior cu curele şi cataramă.
ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă, se verifică dispozitivul de fixare la picior şi când este cazul se
reascut colŃii ghearei.

7.7.

Accesorii diverse

7.7.1. Puntea de trecere peste furtun
Descriere
Puntea de trecere peste furtun este compusă din două rampe de lemn cu grosimi diferite,
rezistente, prinse între ele printr-o chingă de pânză şi armate cu platbandă sau bucăŃi de tablă.
Are trei şanŃuri dimensionate; două pentru trecerea furtunului C şi unul pentru furtunul B
care marchează şi intervalul dintre cele două rampe.

91

Sp1

Servant pompier

ÎntreŃinere
Pe timpul folosirii nu trebuie să fie trântite, iar vehiculele le vor traversa cu viteză mică.
După folosire se curăŃă şi, când este cazul, se repară.
7.7.2. Cotul pentru furtun
Cotul pentru furtun prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— diametrul exterior (mm)
— diametrul interior (mm)
— lăŃimea (mm)

200
133
108

7.7.3. Faşa pentru furtun
Feşile sunt construite în trei tipodimensiuni, în raport de care prezintă următoarele
caracteristici tehnice :
A
B
C
— diametrul interior al feşii (mm)
110
76
55
— lăŃimea (mm)
80
60
40
Descriere
Indiferent de tip, feşile sunt confecŃionate din tablă de aluminiu şi la ele se disting:
— două semicoliere articulate moi;
— un adaos articulat mobil;
— un ochi de prindere;
— închizătorul.
Pentru aplicarea feşii se sprijină furtunul pe colierul de jos, se aşează adaosul şi colierul de
sus, apoi se acŃionează asupra închizătorului care strânge colierele şi fixează furtunul. Datorită
presiunii apei, furtunul se lipeşte strîns de coliere şi adaos, asigurând închiderea spărturii.
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ÎntreŃinere
După folosire faşa se şterge şi i se ung articulaŃiile.
7.7.4. Cheia pentru racordare
Descriere
Cheia pentru racordare este confecŃionată din oŃel şi are două braŃe curbate, de mărimi
diferite şi prevăzute cu pinteni, pentru sprijinirea cheii pe nervurile corpului racordului.

ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se şterge şi se unge cu un strat subŃire de unsoare.
7.7.5. Geanta pentru chei si feşi
Descriere
Geanta pentru chei şi feşi este confecŃionată din pânză rezistentă, întărită cu carton şi are o
formă paralelipipedică, iar greutatea de 2 kg, dimensiunile fiind de 130 X 140 X 400 mm.
În interior are o despărŃitură care realizează separarea compartimentului pentru feşi de cel
pentru chei, iar pe capac se găseşte un inel pentru fixarea creionului chimic, folosit la marcarea
spărturilor pe rolele de furtun.
Geanta este prevăzută cu un sistem de închidere cu catarame, o cordea de purtare reglabilă,
iar unele genŃi au şi o cordea cingătoare, tot reglabilă.

93

Sp1

Servant pompier

ÎntreŃinere
După întrebuinŃare se curăŃă prin periere şi se repară eventualele rupturi.
7.7.6. Cheia cofret
Descriere
Cheia cofret este confecŃionată din oŃel şi se compune dintr-o cheie fixă cu capac circular,
prevăzută cu mâner de acŃionare.
FuncŃionare
În funcŃie de tipul încuietorii cofretului se alege cheia potrivită care se introduce în broască
şi apoi se răsuceşte spre stânga.

ÎntreŃinere
După folosire se curăŃă, se îndreaptă limbile şi se ung articulaŃiile mobile.
7.7.7. Aparatul pentru spălat furtunuri
Descriere
Aparatul pentru spălat furtunuri este confecŃionat din aliaj de aluminiu şi se compune din
următoarele părŃi:
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— corpul aparatului (1) format din 2 cilindri concentrici, prevăzut cu două capace filetate
(2) şi picioare de sprijin (3);

— capacele reglabile, pe filet, care atunci când sunt complet strânse lasă între ele şi corpul
aparatului o deschidere circulară de 0,5 mm prin care Ńâşneşte apa pentru spălare;
— racordul tip C pentru intrarea apei (4).

FuncŃionare
Pentru punerea sa în funcŃiune aparatul se racordează Ia o sursă de apă cu presiune, iar
furtunul ce trebuie spălat se introduce progresiv în interior pînă la spălarea lui completă. Dacă
furtunul este foarte murdar se repetă operaŃia de cîteva ori.
ÎntreŃinere
După folosire se spală cu apă, se ung porŃiunile filetate, se.verifică starea garniturii, a
racordului şi a ghearelor. El trebuie ferit de lovituri pentru a nu suferi degradări.
7.7.8. Electroexhaustorul
Electroexhaustorul prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— debitul (mc/oră)
— puterea absorbantă (kW/oră)
— tensiunea de alimentare (V)

6000
3,6
380
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Descriere
Se compune din următoarele părŃi:
— electromotorul dispus pe axul carcasei;
— carcasa confecŃionată din tablă şi rotorul cu palete, fixat pe axul electromotorului;
— şasiul metalic prevăzut cu două mânere pentru transport;
— cablul de forŃă cu ştecher pentru curentul trifazic şi întrerupător de curent;
— cotul şi tubul metalic pentru absorbŃia aerului; cotul este prevăzut cu clame rabatabile
pentru cuplarea la carcasă şi la tubul de absorbŃie;
— perdeaua pentru astuparea deschiderilor prin care se absoarbe aerul viciat, cu o suprafaŃă
de 5—6 mp, confecŃionată din pînză rezistentă şi prevăzută cu o mânecă in care se introduce tubul
de absorbŃie; la partea superioară are un manşon, în care se introduce bara de sus a cadrului metalic;
— suportul metalic al perdelei format din trei bare care se pot cupla pentru a sprijini
perdeaua;
— tubul pentru evacuarea aerului, confecŃionat din pânză rezistentă având o lungime de cca.
20 m;
FuncŃionare
Pentru punerea exhaustorului în funcŃiune se montează perdeaua pe suportul metalic şi se
astupă cu ea deschiderea prin care urmează să fie evacuat aerul viciat (uşă, fereastră, spărtură etc.).
Se fixează apoi la orificiul de absorbŃie al carcasei cotul metalic şi se prinde capătul, cu rama al
tubului de absorbŃie; fixarea se face cu ajutorul elementelor de la cot. Celălalt capăt al tubului de
absorbŃie se introduce în mâneca perdelei ce se fixează apoi de el cu ajutorul unei curele. La
orificiul de evacuare al carcasei ventilatorului se fixează tubul pentru evacuarea aerului, celălalt
capăt al acestui tub se îndreaptă într-o zonă unde aerul viciat evacuat din încăpere nu mai prezintă
pericol.
Se face apoi legătura cu sursa de curent prin intermediul unei bobine cu cablu la care se
racordează ştecherul exhaustorului. Se acŃionează comutatorul şi se începe evacuarea aerului viciat.
Electromotorul primind curent intră în funcŃiune şi, prin intermediul axului, transmite
mişcarea la rotorul cu palete.
AbsorbŃia şi refularea aerului au loc pe principiul forŃei centrifuge care ia naştere prin
învârtirea rotorului.
Datorită forŃei centrifuge aerul aflat între palete este aruncat către exterior şi obligat să
părăsească carcasa. Prin evacuarea aerului din zona rotorului, aici se creează o depresiune datorită
căreia este absorbit aerul viciat.
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ÎntreŃinere
După folosire, se curăŃă de praf şi fum, se scutură perdeaua şi tubul pentru evacuare şi se
verifică starea cablului de forŃă şi a ştecherului.
Periodic, şi cu ocazia reviziei anuale, se ung lagărele axului, iar dacă este cazul se repară
eventualele rupturi la piesele din pânză.
7.7.9. Electroventilatorul
Electroventilatorul prezintă următoarele caracteristici tehnice:
— debitul (mc/oră)
— puterea absorbită (kW/oră)

100
0,4

Descriere
Ventilatorul se compune din următoarele părŃi:
— electromotorul;
— ventilatorul radial pentru aer, confecŃionat din tablă şi format din carcasa spirală şi
rotorul cu palete fixat pe axul electromotorului; carcasa este prevăzută cu un orificiu de absorbŃie pe
peretele lateral şi unul de refulare la partea superioară;
— şasiul metalic prevăzut cu două mânere pentru transport;
— cablul de forŃă cu ştecher pentru curent trifazic;
— tubul pentru refularea aerului proaspăt confecŃionat din pânză rezistentă şi având o
lungime de cca. 20 m.
FuncŃionare
Pentru punerea în funcŃiune se racordează un capăt al tubului pentru refularea aerului la
orificiul de refulare a aerului situat la partea superioară a ventilatorului, iar celălalt capăt se
introduce în încăperea în care urmează a fi introdus aer proaspăt. Se face apoi legătura ventilatorului cu sursa de curent prin intermediul unei bobine cu cablu la care se racordează ştecherul.
Principiul de funcŃionare al ventilatorului este identic cu cel al exhaustorului.
ÎntreŃinere
OperaŃiile de întreŃinere sunt identice cu cele prezentate pentru exhaustor.
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7.7.10. CordiŃa pentru susŃinerea sorbului

Descriere
CordiŃa pentru susŃinerea sorbului este confecŃionată din fire răsucite din cânepă sau fire
sintetice. Are o lungime de cca. 12 m, la unul din capete având prevăzut un ochi pentru legare la
pârghia de manevrare a supapei sorbului.
7.7.11. CordiŃa pentru legat furtunul
Descriere
CordiŃa pentru legat furtunul este confecŃionată din fire răsucite din cânepă sau fire sintetice
şi are o lungime.de cca. 2 m. La un capăt este prevăzută cu un ochi, iar la celălalt cu un mâner din
lemn pentru legarea furtunului de treptele scărilor, de balustrade etc.

7.7.12. Coarda pentru ancorat scări

Descriere
Coarda pentru ancorat scări este confecŃionată din fire răsucite sintetice. Are o lungime de
cca. 48 m, la unul din capete având prevăzut un ochi pentru legarea de scară.

7.7.13. Găleata din pânză
Descriere
Găleata este confecŃionată din pânză rezistentă şi are o capacitate de 15 1. Atât la partea
superioară cît şi la cea inferioară este prevăzută cu cercuri din lemn pentru a-i păstra forma
cilindrică. Pentru transport are o toartă şi un mâner din pânză. La fund se găsesc două chingi din
pânză pentru întărire şi un inel pentru agăŃare.

8. Compunerea şi modul de funcŃionare al unei instalaŃii de stingere a
incendiilor tip sprinkler
8.1.

Principii generale

Dintre instalaŃiile de protecŃie contra incendiilor care utilizează apa ca agent de stingere, cele
mai eficace şi răspândite sunt instalaŃiile automate de sprinklere. InstalaŃiile de sprinklere permit
folosirea automată a apei sub formă de ploaie şi în cantitate suficientă pentru a asigura stingerea
incendiului atunci când acŃionează asupra spaŃiului incendiat, sau localizarea lui atunci când focarul
incendiului nu se află în sfera razei lor de acŃiune.
Celelalte sisteme de stingere a incendiului cu apă au dezavantajul unei intervenŃii mai
întârziate, datorită decalajului dintre momentul izbucnirii incendiului şi momentul observării lui,
precum şi a timpului necesar deplasării la locul incendiului şi efectuării operaŃiilor premergătoare
stingerii.
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Domeniul de aplicare

Sprinklerele sunt necesare în clădirile cu pericol de incendiu care adăpostesc un număr mare
de persoane, precum şi în cele care prezintă o valoare deosebită sau adăpostesc bunuri materiale
importante.
FuncŃie de pericolul de incendiu, importanŃa şi amplasamentul clădirilor şi de valoarea
utilajelor şi a materialelor depozitate se poate stabili necesitatea prevederii instalaŃiilor cu
sprinklere. Încăperile prevăzute cu sprinklere se separă prin elemente incombustibile de spaŃiile
învecinate neprevăzute cu astfel de instalaŃii şi în care se pot produce incendii. Nu se prevăd
instalaŃii de stingere tip sprinkler în cazurile în care apa nu este indicată sau se asigură stingerea cu
alte substanŃe (gaze inerte, spumă, abur).

8.3.

Sisteme de instalaŃii sprinkler

InstalaŃiile de sprinklere sunt sisteme de protecŃie cu funcŃionare automată care
utilizează ca substanŃă de stingere apa. InstalaŃiile de sprinklere detectează,
semnalizează (alarmează), localizează şi, în anumite condiŃii, sting incendiul. InstalaŃia cu
sprinklere, având permanent reŃeaua de conducte umplută cu apă sub presiune se
compune din (figura de mai jos):
• conducta principală 1 de alimentare cu apă, pe care se montează robinetul principal 2, aflat
în poziŃia normal deschis;
• aparatul de control şi semnalizare 3, montat pe conducta principală de alimentare cu apă 1,
care are rolul de a controla starea de funcŃionare a instalaŃiei şi de a semnaliza automat
intrarea în funcŃiune a întregii instalaŃii sau numai a unui sector al ei;
• conducta 4 de distribuŃie a apei la sectoarele de sprinklere, prin conductele de ramificaŃie 5;
• conductele 6 executate, de regulă, cu diametru constant, pe care se montează sprinklerele 7;
• instalaŃia de semnalizare acustică a intrării în funcŃiune a instalaŃiei, compusă din turbina 13
şi clopotul 15, precum şi racordul 23 la instalaŃia de semnalizare electrică;
• manometrele 21 şi 22 pentru citirea presiunilor apei din conducta de alimentare şi respectiv
din reŃeaua cu sprinklere (în aval de aparatul de control şi semnalizare 3); când instalaŃia nu
funcŃionează, cele două manometre 21 şi 22 trebuie să indice aceeaşi presiune a apei, iar la
intrarea în funcŃiune a instalaŃiei manometrul 22 va indica o presiune mai mică decât
manometrul 21;
• racordurile fixe 24 pentru alimentarea cu apă a instalaŃiei cu sprinklere cu ajutorul pompelor
mobile pentru caz de incendiu; pe conducta de racord 25 se montează clapeta de reŃinere 26
care permite trecerea apei numai într-un singur sens (de la racordurile fixe spre instalaŃia cu
sprinklere).
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Figură - Schema de funcŃionare automată a instalaŃiei cu sprinklere:
- schema instalaŃiei cu sprinklere; b. - schema aparatului de control şi semnalizare

Aparatul de control şi semnalizare împreună cu dispozitivele anexe se montează pe
conducta principală de alimentare cu apă a fiecărui sector de sprinklere, în încăperi proprii sau
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în încăperi cu alte destinaŃii care nu prezintă pericol de incendiu. ReŃelele de conducte de
alimentare cu apă a sprinklerelor pot fi ramificate sau inelare.
InstalaŃiile de sprinklere, în funcŃie de temperatura mediului în care sunt amplasate capetele
sprinkler, pot fi de următoarele tipuri:
• apă-apă;
• apă-aer;
• mixte.
a. InstalaŃia cu sprinklere de tip apă-apă
Reprezintă sistemul normal de instalaŃie şi se aplică pentru protecŃia încăperilor în care
temperatura nu poate să scadă sub +4ºC. ReŃeaua de conducte este permanent umplută cu apă,
(sistem umed) şi menŃinută sub presiune. De îndată ce, sub acŃiunea căldurii, unul sau mai multe
capete sprinkler se deschid, apa este energic proiectată asupra spaŃiului protejat, aferent acestora.
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De la sursa de
alimentare
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ă

2

Figură - Schema reŃelei cu sprinklere de tip apă-apă

Legendă:
1.- conductă principală de alimentare cu apă;
2.- robinet principal de închidere;
3.- aparat de control şi semnalizare tip apă-apă;
4.- ventil de reŃinere;
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5.- pereche de racorduri fixe pentru alimentarea cu pompe mobile;
6.- conducte secundare;
7.-ramificaŃii;
8.- capete sprinkler.
b. InstalaŃia cu sprinklere de tip apă-aer
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ă

2

1

Figură - Schema reŃelei cu sprinklere tip apă-aer

Legendă:
1.- conducta principală de alimentare cu apă;
2.- robinet principal de închidere;
3.- aparat de semnalizare tip apă-aer;
4.- conductă principală de aer;
5.- conducte secundare de aer;
6.- ramificaŃii;
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7.- capete sprinkler.
Este un sistem special de instalaŃie care se proiectează numai în spaŃiile reci, în care
temperatura este sub +4ºC sau în cele calde care au peste 100ºC. La acest gen de instalaŃie, reŃeaua
de conducte, aflată în aval de aparatul de control şi semnalizare, se umple cu aer comprimat la
presiunea de 1,80-2,00 daN/cm2, iar conducta de alimentare până la ACS, cu apă. La deschiderea
sprinklerelor trebuie să se evacueze mai întâi aerul comprimat din conducte. Apa pătrunde în reŃea
numai după ce presiunea aerului scade suficient pentru ca supapa diferenŃială a aparatului de control
şi semnalizare tip apă-aer să se ridice, ajungând la sprinklere cu oarecare întârziere.
c. InstalaŃia cu sprinklere de tip mixt
Figură
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2.- robinet principal de închidere;
3.- aparat de control şi semnalizare tip apă-apă;
4.- aparat de control şi semnalizare tip apă-aer;
5.- conducte secundare de apă;
6.- conducta secundară de aer;
7.- ramificaŃii;
8.- capete sprinkler;
9.- pereche de racorduri.
Reprezintă o combinaŃie a celor două sisteme de mai sus: reŃeaua de conducte se umple cu
apă în perioada caldă a anului şi cu aer comprimat în cea rece. Pe conducta principală de alimentare
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a fiecărui sector se montează în serie un aparat de tip apă-apă şi unul de tip apă-aer. În unele
cazuri particulare poate să apară avantajoasă proiectarea unor instalaŃii mixte la care o parte a
sectorului să fie umplută permanent cu apă, iar cealaltă cu aer comprimat, în funcŃie de
temperaturile posibile în spaŃiile în care se montează capetele sprinkler.
Pericolul de îngheŃ poate fi înlăturat, la sistemele montate în spaŃii cu temperaturi scăzute, şi
prin folosirea soluŃiilor antigel. În Ńara noastră, sistemele de sprinklere umplute cu antigel nu au
căpătat o aplicare largă datorită costului ridicat de exploatare, fiind necesară umplerea cu soluŃie
antigel a reŃelei şi sursei automate de primă intervenŃie, precum şi completarea periodică a soluŃiei.
8.4.

Tipuri de capete sprinkler

Capul sprinkler este elementul esenŃial al instalaŃiei, este un mic aparat de construcŃie
specială, care are rolul de a detecta şi de a debita apa, sub formă de jet pulverizat, prin declanşarea
la o temperatură dinainte stabilită (specifică tipului constructiv). Denumirea sa provine de la
cuvântul englezesc “sprinkler” care înseamnă stropitoare, defineşte caracteristica sa de a dispersa
apa sub formă de picături.
În condiŃii normale, cap sprinkler nedeclanşat, orificiul de refulare a apei este obturat. În
condiŃii de lucru, cap sprinkler declanşat, orificiul de refulare a apei este eliberat şi se realizează
pulverizarea apei prin intermediul deflectorului. În general, un cap sprinkler este compus din
următoarele elemente (figura de mai jos):
 corpul sprinklerului prevăzut cu filet la exterior pentru montarea în conducte de
distribuŃie şi un ajutaj interior pentru refularea apei prevăzut cu un scaun de etanşare. Corpul
sprinklerului constituie, totodată, suportul de fixare al celorlalte elemente. Deflectorul (rozeta),
alcătuit dintr-o piesă de formă specială (rozetă, paletă), fixată de corp, printr-un braŃ sau un cadru,
la o anumită distanŃă în axa orificiului de refulare a apei are rolul de a dispersa în picături jetul de
apă care iese din ajutaj. În funcŃie de forma şi dimensiunile deflectorului capul sprinklerului poate fi
utilizat la localizarea sau stingerea incendiului;
 elementul de declanşare este fixat între cadrul (braŃele) sprinklerului şi ventilului
obturator. Elementele de declanşare pot fi un sistem de pârghii solidarizate între ele cu aliaje uşor
fuzibile sau o fiolă de sticlă în care se află lichid. Încălzit până la temperatura nominală, în caz de
incendiu, dispozitivul de închidere se desface în părŃile componente şi eliberează orificiul de
curgere. Apa, care Ńâşneşte sub formă de jet compact prin orificiul de curgere, se loveşte de
deflector, se dispersează în picături şi formează, împreună cu aerul antrenat, un jet caracteristic
tipului respectiv de cap sprinkler;
 dispozitivul de închidere, este un sistem de ventil presat pe scaunul de etanşare al
orificiului de refulare a apei de către elementul de etanşare.
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Figură - Elemente componente cap sprinkler

În practică se utilizează diferite tipuri constructive de sprinklere care se deosebesc după
modul de deschidere a orificiului de evacuare a apei şi anume prin topirea unui aliaj
fuzibil,respectiv prin spargerea unui tip de sticlă (bulb) datorită dilatării unui lichid aflat în
interiorul său când temperatura mediului incendiat creşte; prin topirea unei compoziŃii chimice
fuzibile care susŃine suportul supapei de închidere etc.
Capetele sprinkler se pot clasifica astfel:
• după tipul elementului fuzibil;
• după tipul distribuŃiei apei;
• după poziŃia lor;
• după sensibilitatea lor.
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Periodic trebuie să se efectuează verificări ale instalaŃiei de sprinklere, inclusiv pentru
capetele sprinkler.

DISCIPLINA EFECTUAREA ACTIVITĂłILOR DE PREGĂTIRE

Gimnastica
-

106
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ExerciŃiul 1 la frânghie şi scară
CăŃărare pe frânghie în forŃa braŃelor şi picioarelor. Atârnat; tracŃiune în braŃe cu ridicarea
genunchilor la piept; prinderea frânghiei cu labele picioarelor încrucişate (laba unui picior şi
călcâiul celuilalt) şi între genunchi; prinderea alternativă a frânghiei cu mâinile până la
întinderea completă a corpului; ridicarea genunchilor la piept şi din nou prinderea frânghiei.
Mişcarea se repetă până la terminarea căŃărării.
ExerciŃiul 1 la capră şi cal (ladă)
Săritură cu picioarele depărtate peste capră în lungime. Elan; bătaie cu ambele picioare;
sprijin cu mâinile pe capră şi săritură cu picioarele depărtate; extensie şi aterizare pe ambele
picioare îndoite – înălŃimea aparatului 110 – 115 cm.
ExerciŃii pregătitoare:
La început se vor executa sărituri din apropierea aparatului, apoi progresiv se vor mări
elanul, distanŃa de la locul de bătaie la aparat şi înălŃimea aparatului.
Antrenament la alergare în teren variat pe distanŃa de 1 km;

-

din sprijin călare roata înapoi cu agăŃare la genunchi (la bara joasă). Din sprijin pe braŃe,
tracŃiuni pentru aducerea umerilor lângă mâini şi urcare din forŃă.

ExerciŃiul 3 la capră şi cal (ladă)
Rostogolire înainte peste ladă în lungime. Elan; bătaie cu ambele picioare; sprijin cu mâinile
pe ladă, cu braŃele îndoite şi rostogolire înainte cu aterizare pe ambele picioare îndoite.
ExerciŃii pregătitoare:
- rostogolire înainte de mai multe ori pe saltea;
- rostogolire înainte peste lada joasă.
Antrenament la alergare în teren variat pe distanŃa de 1 km;

- exerciŃiul 1 la bară fixă
Urcare prin răsturnare.
Atârnat; urcare prin răsturnare în sprijin; balans peste cu stângul (dreptul) în sprijin agăŃat la
un genunchi în interiorul apucării; cădere înapoi; prin balans înapoi cu celălalt picior întins,
urcare în sprijin călare; balans peste bară cu piciorul din faŃă şi revenire în sprijin; coborâre
în arc de cerc înainte (vezi figura de mai jos).
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ExerciŃiul 1 la bare paralele
Îndoirea şi întinderea braŃelor din balans.
Apucat la capetele barelor; săritură în sprijin pe mâini cu faŃa spre bare; balansare; la balans
înainte îndoirea şi întinderea braŃelor (se execută de trei ori); balans înapoi, coborâre prin
săritură cu extensie, cu mâinile pe capetele barelor.
ExerciŃii pregătitoare:
- din sprijin, îndoirea şi întinderea braŃelor;
- din sprijin, deplasare înainte pe bare cu schimbarea alternativă a mâinilor;
- din sprijin pe mâini la capetele barelor, balansare.
ExerciŃiul 4 la capră şi cal (ladă)
Săritură cu picioarele depărtate peste cal (ladă). Elan; bătaie cu ambele picioare; sprijin cu
mâinile pe cal, cât mai aproape de capătul depărtat; depărtarea picioarelor şi extensie;
aterizare pe ambele picioare îndoite.
ExerciŃii pregătitoare:
- săritură pe cal în sprijin cu braŃele îndoite, corpul în extensie şi picioarele apropiate;
- săritură pe cal cu sprijin pe mâini şi picioarele depărtate (cât mai aproape de capătul
depărtat).
Antrenament la alergare în teren variat pe distanŃa de 2 km;
- exerciŃiul 2 la bară fixă
Atârnat înapoi. Atârnat; urcare prin răsturnare în sprijin; coborâre în atârnat; tracŃiune în
braŃe cu ghemuirea picioarelor la piept şi trecerea lor printre braŃe în atârnat înapoi; revenire
în atârnat; coborâre prin săritură înainte.
ExerciŃii pregătitoare:
- din atârnat, urcare prin răsturnare şi coborâre în atârnat;
- din atârnat, trecere cu picioarele printre braŃe în atârnat înapoi, revenire în atârnat,
tracŃiune în braŃe şi coborâre prin săritură înainte.
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ExerciŃiul 2 la bare paralele
Rostogolire înainte cu corpul îndoit.
Sprijin pe braŃe; balansare; la balans înainte urcare prin îndreptare în sprijin depărtat şezând;
schimbarea apucării în faŃă şi rostogolire înainte cu corpul îndoit în sprijin depărtat şezând;
sprijin pe mâini; balansare (se execută de 2 – 3 ori) şi la balans înapoi coborâre laterală cu
extensie.
ExerciŃii pregătitoare:
- din sprijin depărtat şezând, rostogolire înainte cu corpul îndoit;
- balansare în sprijin; la balans înapoi coborâre laterală cu extensie.
ExerciŃiul 4 la frânghie şi scară
CăŃărare pe scara înclinată în forŃa braŃelor. Atârnat; căŃărare cu schimbarea alternativă a
apucării cu mâinile din treaptă în treaptă.
Antrenament la alergare în teren variat pe distanŃa de 3 km;

- exerciŃiul 3 la bara fixă
Roata înapoi cu agăŃare la genunchi. Atârnat; urcare prin răsturnare în sprijin; balans peste
cu piciorul (stâng - drept) în sprijin călare; roata înapoi cu agăŃare la un genunchi şi cădere
înapoi în atârnat – agăŃat la un genunchi; balans înapoi cu celălalt picior întins şi urcare în
sprijin călare; sprijin cu piciorul din faŃă pe bară şi coborâre prin săritură înainte, cu
întoarcere la stânga sau la dreapta în direcŃia mâinii care este în sprijin.
ExerciŃii:
- din sprijin călare, roata înapoi cu agăŃare la genunchi, la bară joasă;
- cu sprijinul unui picior pe bară, coborâre prin săritură laterală înainte – la bară joasă.

ExerciŃiul 3 la bare paralele
Stând pe braŃe. Sprijin pe braŃe; prin tracŃiune în braŃe, aducerea umerilor lângă mâini şi
urcare din forŃă în sprijin depărtat şezând; schimbarea apucării în faŃă şi stând pe braŃe cu
coatele depărtate, din forŃă (menŃinut) revenire în sprijin şi balans înainte; balans înapoi şi la
balans înainte coborâre laterală în echer.
ExerciŃii pregătitoare:
- din sprijin pe braŃe, tracŃiune pentru aducerea umerilor lângă mâini şi urcare din forŃă;
- din sprijin depărtat şezând, stând pe braŃe cu coatele depărtate, din forŃă (cu ajutor, la
paralele joase);
- din sprijin, balansare şi la balans înainte coborâre prin săritură laterală în echer.
ExerciŃiul 5 la frânghie şi scară
Legarea pe frânghie. CăŃărare pe frânghie 2 – 3 m şi legare prin următoarele procedee:
,,Ochiul” – atârnat echer cu frânghia între picioare; apucarea frânghiei cu o mână şi aducerea
ei prin afara coapsei lângă partea de sus, în dreptul pieptului;
,,Stând” – atârnat cu frânghia în stânga; cu ajutorul piciorului stâng, se înfăşoară frânghia în
jurul piciorului şi se prinde între labele picioarelor; se trece braŃul drept pe deasupra
frânghiei şi se sprijină pe ea;
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,,Optul” – atârnat echer cu frânghia între picioare; se apucă partea de jos a frânghiei cu o
mână şi se trece peste coapsă între picioare; cu cealaltă mână se apucă frânghia din nou de
jos şi se trece peste cealaltă coapsă între picioare.
ExerciŃiile acrobatice 1 şi 2
ExerciŃiul 1
Rostogolire înainte. Sprijin ghemuit; aplecarea corpului înainte cu bărbia în piept şi prin
împingere cu picioarele, rostogolire înainte în sprijin ghemuit.
ExerciŃiul 2
Rostogolire înapoi.Sprijin ghemuit; cădere înapoi cu bărbia în piept şi rostogolire înapoi;
prin aducerea bruscă a genunchilor la piept revenire în sprijin ghemuit.
Antrenament la alergare în teren variat pe distanŃa de 3 km;

-

verificări la exerciŃiile parcurse.

ÎnvăŃarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,de îndemânare
şi viteză”
-

prezentarea demonstrativă a probei, întrunit cu explicaŃii.

Executarea probei pe segmente.
Antrenament în executarea probei ,,Ştafeta 4×100 m”
Desfăşurarea probei „Ştafeta 4×100 metri”
(1) Loturile participă cu câte două echipe, formate fiecare din câte 4 competitori
(reprezentând schimburi în cadrul ştafetei), fiecare echipă având dreptul la o singură
încercare.
(2) ConcurenŃii schimburilor 1,2 şi 3 sunt echipaŃi cu trening, pantofi de sport, brâu şi cască,
iar schimbul 4, cu costum de protecŃie rezistent la foc, brâu, cască prevăzută cu vizor şi
mănuşi de protecŃie rezistente la foc (tip KEVLAR).
(3) Proba se desfăşoară pe pistă de tip olimpic (pentru atletism) cu lungime de 400 metri, pe
care sunt marcate distinct două - patru culoare. Obstacolele şi aparatele sunt aşezate faŃă de
linia de start conform reglementărilor de mai jos.
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(4) La apel, concurenŃii ocupă locurile la start, în interiorul spaŃiilor de schimb repartizate,
executând următoarele proceduri:
- Schimbul 1, se prezintă la start cu o scară baston şi o Ńeavă tip „C” (ştafeta). La semnalul
„START!” aleargă şi cu ajutorul scării baston trece peste căsuŃa machetă, continuă
aleargarea încă 60 de metri, intră în spaŃiul de schimb 1 şi predă ştafeta în mâna schimbului
2. În momentul în care sprijină scara baston desfăcută pe macheta căsuŃă, în tavă se introduc
0,5 litri de benzină.
- Schimbul 2, după ce primeşte Ńeava, aleargă şi escaladează gardul de 2 metri. În momentul
atingerii solului, se aprinde amestecul din tavă (care conŃine 40 litri de apă, 5 litri motorină
şi 0,5 litri benzină). După escaladare, continuă alergarea încă 40 de metri şi, intră în spaŃiul
de schimb, unde predă ştafeta.
- Schimbul 3, după ce primeşte Ńeava, o fixează la brâu, aleargă şi ridică cele două role de
furtun de tip „C”, traversează bârna de echilibru, întinde rolele şi le racordează între ele,
rămânând în mână cu racordurile libere, dintre care unul, îl racordează la distribuitor, iar
celălalt la Ńeava tip „C”, pe care, după ce trece linia marcată la 280 de metri faŃă de linia de
start, o dezracordează şi, ajungând în spaŃiul de schimb, o predă.
- Schimbul 4, aleargă cu Ńeava la brâu către tavă, ridică stingătorul cu praf şi CO2, stinge
incendiul (inclusiv cel din afara tăvii, dacă s-a produs), continuă alergarea încă 50 de metri
şi trece linia de sosire. Proba se consideră terminată, când incendiul a fost stins, iar schimbul
4 a trecut linia de sosire.
(5) Pe timpul desfăşurării probei vor fi avute în vedere inclusiv următoarele reguli
suplimentare:
a. Predarea ştafetei se execută numai în intervalul distanŃelor marcate, cu 10 metri înainte şi
după delimitarea schimburilor.
b. Ştafeta se trece din mână în mână, iar dacă unul dintre sportivi o scapă, aceasta poate fi
ridicată doar de cel în cauză.
c. În caz că stingătorul nu funcŃionează din motive tehnice, concurentul poate folosi pe cel
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de rezervă, situat la 1,5 metri în faŃa tăvii, iar dacă nici acesta nu funcŃionează, încercarea se
repetă.
d. După fiecare încercare, conŃinutul tăvii este înlocuit complet, iar tava este răcită.
(6) La proba „Ştafeta 4×100 metri” echipele sunt descalificate în următoarele condiŃii:
a. Au avut două starturi greşite sau folosesc alt echipament decât cel stabilit în prezentul
regulament.
b. ConcurenŃii încep şi termină proba fără o parte din echipament sau trec linia culoarului
propriu şi intră pe alt culoar.
c. Sportivii nu ating platforma căsuŃei, sar (cad de pe căsuŃă) şi nu reiau trecerea, ori aruncă
ştafeta în timpul escaladării gardului.
d. Aruncă furtunurile pe alt culoar şi prin aceasta, împiedică alt concurent aflat în concurs.
e. Nu racordează furtunurile între ele, la distribuitor sau execută acest lucru incorect.
f. Cad de pe bârnă sau ating pista înainte de linia de delimitare (aflată la 1 metru de panta
descendentă) sau nu trec bârna nici la a doua încercare.
g. Permit încurcarea furtunurilor şi nu racordează Ńeava de refulare înainte de linia spaŃiului
de schimb 4 ori nu pot dezracorda Ńeava după ce trec de spaŃiul de schimb.
h. Nu sting incendiul din tavă şi din afara acesteia, sau dacă s-a reaprins înainte de trecerea
liniei de sosire.
i. În cazul depunerii stingătorului în tavă sau pe alt culoar.
j. Sportivul din schimbul 4 desfăşoară proba fără mănuşi de protecŃie în ambele mâini şi fără
a folosi vizorul de protecŃie de la cască pe timpul stingerii.
k. Concurentul din schimbul 4 trece linia de sosire fără ştafetă sau în afara zonei stabilite.
(7) Clasamentul probei „Ştafeta 4×100 metri” se întocmeşte, cu respectarea următoarelor
reglementări: pentru fiecare lot se stabileşte timpul cel mai mic realizat de către una dintre
echipe, după care se procedează la clasarea acestora în ordinea crescătoare a timpilor. În
cazul egalităŃii, se ia în considerare prima încercare, iar dacă egalitatea persistă, echipele se
clasează pe acelaşi loc;

-

executarea întrunită a probei.

Antrenament în executarea probei ,,Ştafeta 4×100 m”;
-

antrenament în executarea probei ,,de îndemânare şi viteză”.

Executarea în barem a probei.

ÎnvăŃarea şi formarea deprinderilor în executarea probei dispozitivul de
intervenŃie
Desfăşurarea probei „Realizarea dispozitivului de intervenŃie la motopompă”
(1) Fiecare lot prezintă o echipă formată din 7 concurenŃi şi are dreptul la două încercări.
(2) Pista de concurs are lungimea de 95 metri (de la start la linia de acŃiune a şefilor de
Ńeavă) şi o lăŃime de 20 metri. La 9 metri de linia de start se amplasează platforma
(marginile laterale).
(3) Competitorii sunt echipaŃi cu trening, cască, brâu şi pantofi de sport şi au cinci minute la
dispoziŃie pentru dispunerea accesoriilor pe platformă şi pregătirea încercării.
(4) Detaliile tehnice constructive ale platformei din lemn şi modul de aşezare a materialelor
pe aceasta sunt prevăzute mai jos
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, iar elementele ce vizează Ńinta (instalaŃiile sistemului de semnalizare şi bazinului aferent),
mai jos
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(5) Organizarea dispozitivului de concurs, amplasarea materialelor şi a variantelor de
dispunere a echipelor pentru start sunt prezentate mai jos
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Dispozitivul trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii:
a. Motopompă, cu debit de minim 800 l/min la o presiune maximă de 8 bari, iar cele două
Ńinte, să fie echipate cu un bazin pentru apă de 15 litri capacitate, un indicator de nivel şi o
lampă de semnalizare. Lampa se aprinde când bazinul a fost umplut cu 10 litri de apă.
łintele se amplasează la o distanŃă de 5 metri în faŃa liniei de acŃiune a şefilor de Ńeavă.
b. Toate accesoriile, exceptând bazinul de metal de 1000 litri şi Ńintele, sunt amplasate pe
platformă. Furtunurile trebuie să fie strânse în rolă sau panglică, dar fără a fi racordate;
tuburile de absorbŃie pot depăşi marginile platformei cu maxim 50 centimetri.
c. Bazinul de metal de 1000 litri se găseşte la 2,5 metri stânga de marginea stângă a
platformei. DistanŃa de la axul median al bazinului la linia de start este de 10 metri.
d. Robinetele de la motopompă şi racordul acesteia trebuie să fie în poziŃie deschisă.
Racordurile nu trebuie să se atingă, iar motopompa poate fi pornită timp de un minut în
perioada de pregătire.
(6) Fiecare echipă se dispune în afara pistei, iar concurenŃii pot lua startul din spatele
platformei, din stânga sau din dreapta acesteia. În funcŃie de varianta pentru care a optat
echipa, toŃi concurenŃii vor ocupa aceiaşi linie de start.
(7) După darea semnalului „START!”, echipa porneşte motorul motopompei, asigură
alimentarea cu apă din bazinul de 1000 litri, cu două tuburi de absorbŃie şi realizează
dispozitivul de intervenŃie din trei furtunuri tip „B”, pe care le racordează la distribuitor şi
două linii a câte două furtunuri tip „C”, câte una pe fiecare parte a distribuitorului.
(8) După realizarea liniilor de furtun, cei doi şefi de Ńeavă acŃionează pentru umplerea cu apă
a bazinelor de la Ńinte, fără a depăşi linia de marcare pentru lucru, trasată la 5 metri în faŃa
Ńintelor şi fără a se ajuta reciproc. Încercarea se consideră încheiată atunci când lămpile de
semnalizare, de la cele două Ńinte sunt aprinse continuu.
(9) La întocmirea clasamentului probei „Realizarea dispozitivului de intervenŃie la
motopompă” este luată în considerare cea mai bună încercare din cele două. Aceasta se
stabileşte prin ierarhizarea echipelor în ordinea crescătoare a timpilor realizaŃi. În cazul
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egalităŃii se ia în considerare prima încercare, iar dacă egalitatea persistă, echipele se
clasează pe acelaşi loc.
(10) La proba „Realizarea dispozitivului de intervenŃie la motopompă” echipele sunt
descalificate în următoarele situaŃii:
a. Echipa ia startul fără dispunerea tuturor concurenŃilor pe aceeaşi linie, conform variantei
pentru care s-a optat (în spatele platformei, din stânga sau dreapta acesteia).
b. Au două starturi greşite, folosesc accesorii neomologate ori încep şi termină proba fără o
parte din echipament.
c. Ridică un accesoriu de pe platformă sau cuplează furtunurile, tuburile de absorbŃie şi
sorbul între ele ori la motopompă, înainte de start.
d. Racordurile sunt aşezate la o distanŃă mai mică de un cm unele faŃă de altele.
e. Utilizează diferite materiale pentru sprijinirea racordurilor sau a accesoriilor.
f. Permit ieşirea în afară sau căderea unui accesoriu de pe platformă.
g. Lasă Ńeava pe sol sau o dă unui alt concurent pe timpul lucrului la Ńintă.
h. Depăşesc linia de lucru din faŃa Ńintelor ori direcŃionează jetul către Ńinta altui concurent.
i. Golesc apa din bazinul de 1000 litri înainte ca semnalele luminoase ale Ńintelor să se
aprindă.
(11) Dacă motopompa nu porneşte din motive tehnice, la cel mult trei tentative, aceasta nu
este considerată greşeală şi echipa are dreptul să repete încercarea.

Alte concursuri profesionale ale pompierilor
Desfăşurarea probei “Scara de fereastră”
(1) La probă participă opt concurenŃi din lot, care au dreptul, fiecare, la câte două încercări.
(2) Sportivii sunt echipaŃi cu trening, cască, brâu, pantofi de sport şi o scară de fereastră.
(3) Proba se desfăşoară de la linia de start până pe platforma etajului trei al turnului de
instrucŃie, pe două - patru culoare paralele. Turnul are o înălŃime de 13,12 metri şi este
prevăzut cu trei etaje, la fiecare dintre acestea existând deschideri pentru ferestre. Fiecare
fereastră are un prag cu lăŃimea de 40 centimetri, care se ridică cu 3 centimetri peste
suprafaŃa faŃadei.
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(4) Turnul este prevăzut cu un “dispozitiv de siguranŃă” care protejează sportivul împotriva
căderii. Acesta se compune dintr-un scripete de asigurare montat deasupra ferestrei etajului
trei, lateral stânga, un element de frânare dispus pe faŃada turnului la o înălŃime de 1,50
metri deasupra pământului şi o cordiŃă cu lungimea de 25 metri care va fi trecută peste rola
scripetelui. Capătul cordiŃei prevăzut cu cârlig de siguranŃă se află la nivelul pervazului
etajului unu, iar celălalt capăt se trece prin elementul de frânare şi este manevrat de un
membru al echipei. Elementele tehnice ale dispozitivului de siguranŃă, precum şi modul de
instalare pe structura de rezistenŃă a turnului sunt prezentate mai jos
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(5) În faŃa turnului se găseşte o groapă de siguranŃă cu adâncimea de un metru şi lăŃimea de
4 metri, care depăşeşte faŃada turnului în lateral cu câte un metru. Aceasta este umplută cu
un strat de 50 centimetri de cauciuc spongios, peste care se aşterne un strat de 50 centimetri
cu amestec de nisip şi rumeguş, în proporŃie de 1/1.
(6) Marcajul liniei de start pentru concurent se trasează, cu var, la 32,25 metri faŃă de baza
turnului, iar pentru scara de fereastră, similar, la 30 de metri.
(7) Pentru desfăşurarea probei, concurenŃii pot folosi şi blocstarturi. Acestora, le este permis
depăşirea liniei de start cu corpul, interzicându-se atingerea pistei cu braŃele. Scara de
fereastră se poziŃionează pe sol, fără a depăşi marcajul propriu al liniei de start, cu cârligul
înapoi şi spre în afară, astfel încât să poată fi apucată, preferenŃial, cu una sau ambele mâini.
(8) La semnalul „START !”, după ridicarea scării de la sol, concurentul începe alergarea,
transportul acesteia asigurându-se cu unul sau cu ambele braŃe. Înaintea ajungerii lângă turn,
execută mânuirea scării deasupra capului, o fixează cu cârligul de pervazul etajului întâi şi
începe urcarea într-o manieră cât mai convenabilă. Nivelele doi şi trei se escaladează în
procedură similară, concurentul având obligaŃia, pentru mânuirea scării, de a încăleca tăblia
pervazelor cu excepŃia ferestrei etajului trei pe care o traversează în vederea aterizării cu
ambele picioare pe platformă.
(9) Securitatea sportivilor pe timpul desfăşurării probei, obligatoriu, se va asigura prin doi
membri din lotul pe care-l reprezintă, pentru fiecare concurent, care vor proceda în scopul
evitării oricărui accident, după cum urmează:
a. Primul coechipier, în poziŃie de aşteptare, la baza turnului, în afara liniei de marcare a
culoarului, pătrunde pe pistă numai după ce concurentul pe care-l asigură a început urcarea
pe scară, cu ambele mâini şi picioare, amplasându-se în dreptul “elementului de frânare” şi
preia controlul capătului cordiŃei scripetelului de asigurare.
b. Al doilea coechipier amplasat pe podeaua etajului unu, imediat după ocuparea pervazului
ferestrei de către concurent, asigură prinderea cârligului de siguranŃă fixat la capătul
cordiŃei, la inelul de la brâul sportivului.
c. PoziŃionarea coechipierilor destinaŃi asigurării securităŃii sportivilor pe timpul probei, în
cazul desfăşurării acesteia pe două – patru culoare, este prezentată în figura de mai sus.
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(10) Proba se consideră terminată la aterizarea concurentului cu ambele picioare pe podeaua
etajului trei.
(11) La proba „Scara de fereastră” concurenŃii sunt descalificaŃi în următoarele situaŃii: a.
Au două starturi greşite. b. Folosesc echipament şi scări neverificate şi care nu se încadrează
în standarde. c. Nu folosesc dispozitivul de siguranŃă şi nu se aşează pe tăblia fiecărei
ferestre, cu excepŃia ultimului etaj. d. Nu aterizează pe platforma ultimului etaj cu ambele
picioare sau cad de pe turn.
(12) Ruperea scării în timpul probei nu este considerată greşeală, iar competitorul are
dreptul la o nouă încercare.
(13) Clasamentul la proba “Scara de fereastră” este individual şi cu echipa.
a. Clasamentul individual se realizează astfel:
- este luată în considerare cea mai bună încercare din cele două.
- când doi sau mai mulŃi sportivi înregistrează timpi egali, cel care are prima încercare mai
bună este clasat pe locul superior. ConcurenŃii sunt clasaŃi pe acelaşi loc dacă la ambele
încercări au obŃinut timpi egali.
- concurenŃii care au avut două încercări eşuate nu intră în clasament.
b. Clasamentul echipei se realizează luându-se în considerare timpii însumaŃi ai sportivilor
care au obŃinut primele şase locuri în clasamentul individual pe fiecare echipă.
(14) Clasamentul general pe echipe se realizează prin departajarea timpilor obŃinuŃi de
fiecare echipă, în ordinea lor crescătoare.
(15) Dacă două echipe au rezultate însumate egale, echipa din lotul care are cea mai bună
reuşită la prima încercare este clasată pe locul superior.
Desfăşurarea probei „Pista cu obstacole pe 100 metri”
(1) La probă participă opt concurenŃi din lot, care au dreptul, fiecare, la câte două încercări.
(2) ConcurenŃii se prezintă la start echipaŃi cu trening, cască, brâu, pantofi de sport şi au la
brâu o Ńeavă tip „C” (se pot folosi şi blocstarturi).
(3) Proba se desfăşoară pe două – patru culoare paralele. Pe fiecare dintre acestea, aparatele
sunt amplasate astfel:
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(4) La semnalul „START !”, concurentul aleargă 23 de metri, escaladează gardul de 2 metri,
ridică două role de furtun tip “C” cu care aleargă spre bârna de echilibru şi o traversează. De
pe bârnă sau înainte de a începe coborârea de pe aceasta, întinde rolele, le racordează între
ele, lasă jos racordurile cuplate şi continuă alergarea, având în fiecare mână câte un racord,
din care, unul îl racordează la distribuitor, iar la celălalt racordează Ńeava de la brâu.
(5) Proba se consideră încheiată după ce concurentul a trecut linia de sosire cu Ńeava
racordată la linia de furtun.
(6) Pentru a putea alerga cu mâinile libere sportivii pot avea, ataşată la brâu, o cordiŃă, nu
mai lungă de 50 de centimetri, cu o carabinieră pentru prinderea Ńevii.
(7) La proba “Pista cu obstacole pe 100 metri “concurenŃii sunt descalificaŃi în următoarele
situaŃii:
a. Au avut două starturi greşite ori au folosit accesorii şi materiale neomologate.
b. Au început sau au terminat o încercare fără o parte din echipamentul sau materialele
necesare desfăşurării probei.
c. Au trecut peste linia de demarcaŃie dintre culoare ori au aleargat pe un alt culoar.
d. Nu au trecut peste gard, au folosit suporturile laterale ori au pierdut Ńeava în timpul
escaladării.
e. Au aruncat furtunurile după ce au început coborârea de pe bârnă ori le-au aruncat pe un alt
culoar şi, prin această acŃiune, au creat dificultăŃi celorlalŃi concurenŃi.
f. Au căzut de pe bârnă ori au atins pista înainte de linia de delimitare, aflată la 1 metru de
panta descendentă şi nu au reluat trecerea.
g. Nu au racordat furtunurile între ele ori la distribuitor, sau în cazul dezracordării nu au
revenit pentru măsuri de remediere.
h. Au permis încurcarea furtunurilor şi nu au reuşit să racordeze Ńeava de refulare la furtun
înainte de a trece linia de sosire.
(8) Clasamentul probei „Pista cu obstacole pe 100 metri” se realizează individual şi pe
echipe, similar probei „Scara de fereastră”.
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ÎnvăŃarea teoretică/practică a exerciŃiilor necesare pentru aclimatizarea
organismului
-

executarea exerciŃiilor stând pe loc

ExerciŃiile libere se folosesc pentru încălzirea organismului, angrenarea servanŃilor la efort
şi în mod deosebit la dezvoltarea complexă a deprinderilor motrice.
Ele cuprind exerciŃii de braŃe, picioare şi trunchi.
ExerciŃiul 1: poziŃia, iniŃială — depărtat, stând:
— unu, trei, — ducerea braŃelor lateral până la înălŃimea umerilor;
— doi, patru — coborârea braŃelor;
— cinci, şapte — ducerea braŃelor sus — prin lateral;
— cu palmele faŃă în faŃă;
— şase, opt — coborârea braŃelor.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 2: poziŃia iniŃială — stând:
— unu, şapte — sprijin ghemuit;
— doi — sprijin înainte culcat prin ducerea picioarelor înapoi;
— trei, cinci — îndoirea braŃelor;
— patru, şase — întinderea braŃelor;
— opt — revenire în poziŃia iniŃială.
ExerciŃiul se execută de 2 — 4 ori.
ExerciŃiul 3: poziŃia iniŃială — depărtat stând cu braŃul sting înainte, la orizontală, dreptul
îndoit la înălŃimea umerilor cu pumnii închişi, trunchiul răsucit spre dreapta:
— unu — răsucirea trunchiului spre stânga cu ducerea braŃului drept înainte şi a stângului
înapoi îndoit;
— doi — revenire, în poziŃia iniŃială.
ExerciŃiul se execută de 4 — 6 ori.
ExerciŃiul 4: poziŃia iniŃială — sprijin înainte culcat.
Se execută deplasarea trunchiului în jurul vârfurilor picioarelor — 360 grade — prin
mişcarea mâinilor spre stângă (dreapta).
ExerciŃiul se execută de 1 — 2 ori in fiecare parte.
ExerciŃiul 5: poziŃia iniŃială — stând cu mâinile pe şolduri:
— unu, doi — săritură pe loc;
— trei — săritură cu depărtarea picioarelor în lateral;
— patru — săritură cu apropierea picioarelor.
ExerciŃiul se execută de 6 — 8 ori.
ExerciŃiul 6: poziŃia iniŃială — stând cu mâinile pe şolduri:
— unu, patru — săritură înainte;
— cinci, şapte — săritură înapoi;
— şase, opt— săritură înainte.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 7: poziŃia iniŃială — stând — cu mâinile pe şolduri:
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— unu, cinci — săritură înainte;
— doi, opt — săritură spre stângă;
— trei, şapte — săritură înapoi;
— patru, şase —săritură spre dreapta.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 8: poziŃia iniŃială — sprijin ghemuit:
— unu — sprijin înainte culcat prin ducerea picioarelor înapoi;
— doi — depărtarea picioarelor;
— trei, cinci—îndoirea braŃelor;
— patru, şase — întinderea braŃelor;
— şapte — apropierea picioarelor;
— opt — revenire în poziŃia iniŃială.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 9: poziŃia iniŃială — stând:
Se execută 5 — 7 sărituri înainte pe ambele picioare.

ExerciŃiul 10: poziŃia iniŃială — stând:
— unu, trei — fandare înainte pe piciorul stâng (drept) cu ducerea braŃelor prin înainte sus
(braŃele lateral la timpul trei);
— doi, patru—revenire in stând.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 11: poziŃia iniŃială — depărtat stând:
— unu, doi — rotarea braŃelor prin faŃa corpului spre dreapta;
— trei, patru — înclinarea trunchiului spre dreapta cu braŃele întinse sus şi îndoirea
piciorului stâng;
— cinci, opt — se repetă mişcarea în sens opus.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 12: poziŃia iniŃială — depărtat stând cu braŃele sus:
— unu, doi — aplecarea trunchiului cu ducerea mâinilor la vârful picioarelor;
— trei, patru — îndreptarea trunchiului cu extensie.
ExerciŃiul se execută de 4 — 6 ori.
ExerciŃiul 13: poziŃia iniŃială — stând cu braŃele lateral:
— unu, doi — două rotari de braŃe înainte;
— trei — ridicarea piciorului stâng la orizontală cu aplecarea trunchiului în faŃă şi ducerea
braŃelor întinse înainte cu atingerea piciorului;
— patru — revenire în poziŃia iniŃială;
— cinci—opt — se repetă mişcarea dar la timpul şapte se ridică piciorul drept.
ExerciŃiul se repetă de 3 — 4 ori.
ExerciŃiul 14: poziŃia iniŃială — culcat pe spate cu braŃele pe lângă corp:
— unu, doi — ridicarea picioarelor întinse şi ducerea lor înapoi până la sol;
— tre i— şase — balansarea uşoară a picioarelor;
— şapte, opt — revenire în poziŃia iniŃială.
ExerciŃiul se execută de 3 — 4 ori;
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executarea exerciŃiilor în mişcare

Mers şi alergare:
— pas de manevră, de defilare şi alergător;
— mers pe vârfuri, pe călcâie, pe partea interioară şi exterioară a labei piciorului;
— mers ghemuit, cu fandare şi cu mâinile pe genunchi;
— mers cu schimbarea poziŃiei braŃelor (lateral, sus, înainte, asimetric, la umeri şi la ceafă
etc.) la un număr de paşi stabilit;
— alergare obişnuită, cu genunchii ridicaŃi, cu spatele înainte, cu întoarceri de 180 şi 360
grade, alergare laterală cu paşi adăugiŃi şi încrucişaŃi, cu schimbarea direcŃiei şi a vitezei;
— sărituri pe unul sau ambele picioare, peste obstacole şi sărituri unul peste altul;
— rostogoliri înainte şi înapoi.

Aplicarea metodelor teoretice/practice de relaxare a organismului
-

urmare a executării unor exerciŃii care presupun efort susŃinut din partea organismului

Stând pe loc sau mers cu exerciŃii de respiraŃie.

Realizarea autoperfecŃionării în mod individual
Realizarea autoperfecŃionării în echipă/colectiv pe exerciŃii

Realizarea autoperfecŃionării în echipă/colectiv în mod întrunit.
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DISCIPLINA EFECTUAREA ACTIVITĂłILOR
PREMERGĂTOARE INTERVENłIEI
1. Alertarea şi/sau alarmarea unităŃilor şi a subunităŃilor pentru
intervenŃie
După ce şefii de echipaje au raportat comandantului gărzii de intervenŃie (comandantului de
subunitate) că sunt gata pentru deplasare, acesta dă ordinul de marş, indicînd :
— obiectivul la care se intervine;
— forŃele şi ordinea deplasării acestora în coloană;
— itinerarul de deplasare;
— înlocuitorul la comandă şi măsurile ce trebuie luate de acesta.
Un exemplu de ordin de marş este următorul:
„Incendiu la..... Garda de intervenŃie compusă din...... se deplasează in ordinea...... pe itinerarul ...... înlocuitor la comandă ...... LuaŃi următoarele măsuri. Gardă marş !".
După aceasta şefii de echipaje şi comandantul gărzii de intervenŃie (comandantul de
subunitate) îşi ocupă locurile în formaŃia de marş.

2. Informarea personalului de conducere asupra situaŃiei create
3. Deplasarea la locul intervenŃiei
Şeful autospecialei din capul coloanei este comandantul gărzii de intervenŃie (comandantul
de subunitate), iar la celelalte autospeciale şefii de echipaje.
Pe timpul deplasării, conducerea gărzii de intervenŃie se realizează prin mijloace radio,
semne şi semnale.
Toate autospecialele sunt obligate să folosească itinerarul ordonat.
Deplasarea se execută în coloană compactă cu respectarea regulilor de circulaŃie.
Nu se permite depăşirea autospecialelor aflate în coloană între ele, cu excepŃia celor rămase
în pană. Pe tot timpul deplasării se vor respecta cu stricteŃe distanŃele legale între autospeciale.
Cînd garda de intervenŃie ajunge la locul acŃiunii, se opreşte pe locul ordonat de comandant,
care va fi astfel încât să permită maevrarea ulterioară a autospecialelor şi utilajelor.
După primirea ordinului de marş, şoferul conduce autospeciala pe itinerarul ordonat,
folosind mijloacele sonore şi optice de avertizare cu respectarea regulilor de circulaŃie. Pe timpul
deplasării, servanŃii pregătesc pentru intervenŃie accesoriile ce se află în cabină.
Dacă din diferite motive autospeciala nu poate ajunge la locul intervenŃiei, toŃi servanŃii din
echipaje, mai puŃin şoferul, continuă deplasarea cu un alt autovehicul sau pe jos, dacă distanŃa este
scurtă. Felul şi cantitatea accesoriilor ce se iau vor fi stabilite de comandantul gărzii de intervenŃie,
în funcŃie de natura intervenŃiei şi de posibilităŃile de acŃiune existente la obiectivul respectiv.
Ajungând la locul intervenŃiei, şoferul opreşte autospeciala pe locul ordonat, astfel încât să
nu stânjenească circulaŃia altor autovehicule şi să permită manevrarea ulterioară a acesteia.
Se interzice deschiderea uşilor, precum şi coborârea servanŃilor din cabină pe timpul cât
autospeciala se găseşte în mişcare.
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4. Intrarea în acŃiune a forŃelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea
dispozitivului preliminar de intervenŃie
Dispozitivul premergător de intervenŃie se realizează înainte de executarea recunoaşterii, pe
baza ordinului comandantului gărzii de intervenŃie (comandantului de subunitate) şi cuprinde:
— locul de amplasare a autospecialelor;
— modul de alimentare cu apă şi cu alte substanŃe de stingere;
— numărul, tipul, direcŃiile şi aliniamentul de întindere a liniilor de furtun;
— locurile de amplasare a distribuitoarelor;
— Ńevile de însoŃire a recunoaşterii;
— compunerea şi dotarea echipelor de salvare şi evacuare;
— instalaŃiile sau accesoriile care se pregătesc pentru lucru.
Un exemplu de ordin pentru realizarea dispozitivului premergător de intervenŃie este
următorul :
„Autospeciala......se amplasează la....... alimentare directă de la.......realizează linii de furtun
tip ……. până la.....;
Autospeciala.......se amplasează la....... alimentare directă de la......distribuitor la......
Echipează o Ńeava tip C care mă însoŃeşte la recunoaştere. Autospeciala......constituie echipa de
salvare.

GARDĂ ECHIPAREA !”
Când la intervenŃie participă şi comandanŃii de plutoane, ordinul premergător de intervenŃie
se dă la plutoane, astfel:
„Plutonul 1 se amplasează la ....... , alimentarea ....... realizează.....linii de furtun tip ...........
până la ........., distribuitoare la....... De la autospeciala ...... o Ńeavă tip ...... mă însoŃeşte la
recunoaştere. Plutonul 2 se amplasează la ..........., distribuitoarele la ............ şi pregăteşte o echipă
de salvare.
GARDĂ ECHIPAREA !”
Autospecialele vor fi amplasate în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces către locul
intervenŃiei şi să permită, la nevoie, manevrarea lor ulterioară. De regulă, acestea se vor amplasa cu
partea stîngă (partea şoferului) către incendiu. Cele a căror utilizare nu poate fi hotărîtă de la
început, vor fi amplasate în locurile unde folosirea lor ar fi cea mai probabilă. Dacă nu primesc altă
misiune, servanŃii acestora rămân în formaŃia de marş până la noi ordine.
Pentru realizarea dispozitivului premergător, şeful de echipaj ordonă următoarele:
— locul de amplasare al autospecialei;
— modul de alimentare cu apă şi cu alte substanŃe de stingere;
— aliniamentul până la care se întind liniile de furtun şi tipul acestora;
— locul de amplasare a distribuitorului;
— Ńeava de însoŃire la recunoaştere (când este cazul);
— accesoriile şi utilajele ce se aduc la nivelul distribuitorului;
— compunerea şi dotarea echipei de salvare şi evacuare (când este cazul).
Ordinul pentru realizarea dispozitivului premergător se transmite subordonaŃilor imediat
după sosirea la locul intervenŃiei. Un exemplu de astfel de ordin este următorul: „Autospeciala......
se amplasează...........se alimentează............., distribuitor la ............(realizaŃi două linii de furtun tip
B, până la..............). PregătiŃi pentru lucru următoarele accesorii .............. aparate izolante, scări
etc.).
Servantul 1 cu Ńeava de însoŃire tip C mă urmează la recunoaştere! ECHIPAJ ECHIPAREA
!"
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Atunci când obiectivul are întocmit plan unic sau de intervenŃie şi este foarte bine cunoscut
de către membrii echipajului, ordinul pentru realizarea dispozitivului premergător se poate da şi pe
timpul deplasării spre locul acŃiunii.
Pe baza ordinului pentru realizarea dispozitivului premergător, se execută următoarele:
— servanŃii se echipează cu accesoriile necesare funcŃiei ce o îndeplinesc;
— şoferul amplasează autospeciala pe locul ordonat şi asigură posibilităŃile de alimentare a
acesteia;
— autospeciala nu se amplasează direct la sursă când sursa de apă se găseşte la limita
maximă a alimentării directe sau când alimentarea se face prin întreruperea continuităŃii. În această
situaŃie, autospeciala se amplasează iniŃial lângă obiectiv, se realizează Ńeava de însoŃire a
recunoaşterii şi se lucrează cu apa din cazan. ServanŃii realizează dispozitivul spre sursă, după care
autospeciala se deplasează la aceasta;
— se deschid uşile bancheŃilor cu accesorii şi se desfac dispozitivele de prindere a scărilor,
trecându-le în poziŃia de aşteptare;
— se întind liniile de furtun pe direcŃiile ordonate;
— se transportă lângă distribuitor (sau la capătul liniilor de furtun) accesoriile de protecŃie,
pentru trecerea apei, de producere a spumei, scările (când este cazul) şi alte accesorii;
— sunt pregătite pentru lucru aparatele izolante şi costumele de protecŃie anticalorică (când
este cazul);
— se realizează dispozitivele din sectorul de alimentare şi cel intermediar când se execută
alimentarea în releu;
— se pregăteşte ciuperca pulverizatoare la tunurile de apă.
La A.Sp.F.G.I. servanŃii execută în plus următoarele:
— împămîntarea autospecialei, după amplasarea pe locul ordonat;
— dau jos principalele accesorii şi le aşează la cel puŃin 5 m de autospecială;
— întind liniile de cablu electric pe direcŃiile ordonate şi transportă la capătul lor accesoriile
şi materialele ordonate;
— pregătesc pentru lucru aparatele de tăiat şi sudat electric şi autogen.
La A.Sp.I.I. servanŃii execută în plus următoarele:
— fixează la teren autospeciala, după amplasarea acesteia pe locul ordonat;
— deschid cutiile pentru accesorii;
— şoferul pune în funcŃiune instalaŃia pentru acŃionarea scării, orientînd-o pe direcŃia
ordonată.
După realizarea dispozitivului premergător, servanŃii se adună în linie pe un rând, la capătul
dispozitivului realizat sau în faŃa (spatele) autoscării.
ServanŃii de pe autospecialele a căror utilizare nu a fost hotărîtă rămân în formaŃia de marş.
În cazurile în care situaŃia incendiului nu este de la început clară, se execută numai
dispozitivul de alimentare cu apă a autospecialelor, coborârea rolelor de furtun, a celorlalte
accesorii şi descătărămarea scărilor.
Autospecialele deservite de 2 servanŃi execută dispozitivul premergător la ordinul
comandantului gărzii de intervenŃie, iar cei de pe utilaje la ordinul şefului de echipaj de pe
autovehiculul care le tractează.
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5. Transmiterea dispoziŃiilor preliminare
6. Recunoaşterea, analiza situaŃiei, luarea deciziei şi darea ordinului de
intervenŃie
După ce a dat ordinul premergător, comandantul gărzii de intervenŃie ordonă:
„RECUNOAŞTEREA ADUNAREA !".
La această comandă vin la adunare :
— comandanŃii de plutoane şi şefii de echipaje;
— echipele de salvare (dacă s-a precizat prin ordinul premergător);
— servanŃii 1 de la autospecialele care echipează Ńevi de însoŃire a recunoaşterii;
— agentul telefonist — radist.
La nevoie, în echipa de recunoaştere se includ specialişti din obiectiv şi poate fi executată pe
mai multe direcŃii.
FaŃă de caracteristicile incendiului, comandantul gărzii de intervenŃie analizează situaŃia, ia
hotarîrea ce se concretizează prin ordinul de luptă, care va fi formulat pe baza cerinŃelor
Regulamentului trupelor de pompieri.
Un exemplu de ordin de luptă este următorul :
„Incendiul a izbucnit la.......are posibilităŃi de propagare la...... şi la.........
Garda de intervenŃie are misiunea de localizare şi lichidare a incendiului cu......Ńevi tip B
şi..... Ńevi tip C......(generatoare de spumă, pistoale pulbere, tunuri apă etc.).
Plutonul 1 are misiunea de localizare cu ........ Ńevi tip C, sector ………... şef sector..............
Plutonul 2 are misiunea de lichidare a incendiului cu . . . Ńevi tip C şi . . . Ńevi tip B (Ńevi
generatoare, pistoale pulbere, tunuri de apă etc.), sector..... şef sector . . ..... . . ....
Plutonul 3 organizaŃi 3 echipe pentru salvarea persoanelor blocate.....dotate cu....., folosind
............. prin..............
În cooperare cu ………... , executaŃi evacuarea ........... din ...... prin ...... la...... . Şef sector de
lucru ……………
ServanŃii în misiune de lichidare vor folosi aparatele izolante, iar cei cu misiune de
localizare masca contra fumului şi CO.
Presiunea la pompe.....atmosfere.
Echipajul de pe A.Sp.F.G.I. asigură iluminatul cu proiectoare şi evacuarea fumului din
........... cu ...........exhaustoare care se montează la......şi la ..............
Legătura de conducere şi cooperare se asigură prin ......................................
Întâmpinarea şi darea misiunilor forŃelor chemate în sprijin se execută de ......la ........
Punct sanitar la...................
Punctul de comandă la ..................
După primirea ordinului de luptă de Ia comandantul intervenŃiei, comandanŃii de plutoane,
la rândul lor dau ordinele de luptă şefilor de echipaje.
Când la intervenŃie nu participă comandanŃii de plutoane, în ordinul de luptă se stabilesc
misiunile pentru fiecare echipaj în parte.
Recunoaşterea începe imediat după sosirea la locul acŃiunii şi se continuă pe toată durata
intervenŃiei. Ea trebuie să se desfăşoare într-un ritm rapid şi cu eficienŃă maximă.
La recunoaştere participă şeful de echipaj şi servantul 1, când se echipează Ńeava de însoŃire
a recunoaşterii.
În funcŃie de natura intervenŃiei, la recunoaştere, servanŃii se echipează cu mijloacele
individuale de protecŃie şi iau următoarele accesorii:
— şeful de echipaj, lampa electrică portativă şi ranga;
— servantul 1, o mască de rezervă.
Echipa de recunoaştere este obligată:
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— să respecte cu stricteŃe regulile de tehnica securităŃii pe timpul recunoaşterii;
— să pătrundă pe căile cele mai scurte şi sigure (uşi, ferestre) şi să determine locul şi
mărimea focarului de incendiu, a distrugerilor produse de avarie, explozie, calamitate naturală sau
catastrofă;
— să verifice toate încăperile de pe direcŃia de acŃiune cuprinse sau expuse incendiului,
precum şi cele afectate de avarie, explozie, calamitate naturală sau catastrofă;
— să salveze şi să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol;
— să ia măsuri pentru lichidarea unor focare ce pot contribui la propagarea incendiului;
— să execute recunoaşterea din exterior, cînd nu poate pătrunde în clădirea, instalaŃia sau
încăperea afectată de incendiu, avarie, explozie, calamitate naturală sau catastrofă.
Pe timpul recunoaşterii se va stabili:
— pericolul pentru oameni, căile, mijloacele şi procedeele de salvare;
— locul, natura, proporŃiile, posibilităŃile de propagare a incendiului, urmările avariei,
exploziei, calamităŃii naturale sau catastrofei;
— căile de pătrundere la focar;
— pericolul de explozie, intoxicare, prăbuşire şi electrocutare;
— locul obstacolelor împotriva incendiilor şi a instalaŃiilor fixe de stingere, starea acestora
şi eficienŃa lor pentru limitarea propagării;
— existenŃa bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor, a protejării împotriva focului,
apei şi fumului;
— necesitatea desfacerii şi demolării elementelor de construcŃie ce pot contribui la
propagarea incendiului.
Locul şi caracterul arderii vor fi determinate după culoarea fumului, după auz, miros şi
pipăit.
Culoarea fumului indică concentraŃia lui, proprietăŃile materialelor combustibile şi este un
indiciu asupra distanŃei până la focar. Cu cât fumul va fi mai dens şi mai fierbinte, cu atât focarul
este mai aproape şi arderea mai intensă.
Zgomotul indică circulaŃia intensă a aerului, iar pocniturile, arderi intense.

Pe timpul executării recunoaşterii incendiului, servantul 3 sau 4 la maşinile încadrate cu 6
servanŃi execută şi recunoaşterea surselor de apă.
După executarea recunoaşterii, şeful de echipaj, în funcŃie de problemele stabilite, face
analiza situaŃiei în urma căreia se hotărăşte:
— numărul şi locul Ńevilor pentru localizare;
— numărul şi locul Ńevilor pentru lichidare;
— substanŃele stingătoare ce le întrebuinŃează pentru stingere;
— măsurile de protecŃie a servanŃilor;
— măsuri suplimentare.
Şeful de echipaj transmite hotărârea la subordonaŃi prin ordinul de luptă, care, în principiu,
va cuprinde:
— date despre incendiu (locul, suprafaŃa, natura materialelor care ard, posibilităŃi de
propagare);
— misiunea echipajului;
— misiunile servanŃilor, mijloacele cu care şi pe unde acŃionează, locul acestora în
dispozitivul de intervenŃie;
— presiunea la pompe şi tipul ajutajelor folosite;
— misiunile forŃelor cu care se cooperează;
— măsurile de asigurare a protecŃiei servanŃilor;
— locul şefului de echipaj în cadrul dispozitivului de intervenŃie.
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Un exemplu de ordin de luptă poate fi următorul: „Incendiu la......... , care se manifestă pe o
suprafaŃă de ........ , ard........ cu posibilităŃi de propagare la..................
Echipajul are misiunea de localizare şi lichidare a incendiului (numai una din aceste misiuni
sau de supraveghere când acŃionează în cadrul plutonului) cu..... Ńevi......... .
Servantul.....cu o Ńeava tip.....are misiunea de localizare prin......... la.........;
Servantul ............ cu o Ńeava tip..... are misiunea de lichidare prin........la........;
FolosiŃi masca contra fumului şi CO.
Presiunea la pompe ........... atmosfere, ajutaje .......... mm.
Mă găsesc la........ECHIPAJ ECHIPAREA !".
În situaŃia în care echipajul este destinat pentru executarea misiunilor de salvare sau de
evacuare a bunurilor, şeful de echipaj precizează:
— natura şi amploarea calamităŃii, catastrofei;
— compunerea echipei de salvare;
— locul de unde se execută salvarea (evacuarea);
— procedeul folosit şi mijloacele;
— căile de salvare sau de evacuare;
— locul unde se transportă victimele sau se evacuează bunurile.

7. Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenŃie la
situaŃia concretă

Dispozitivul de intervenŃie se realizează pe baza ordinului de luptă. După realizarea
dispozitivului de intervenŃie, comandantul subunităŃilor raportează de executarea ordinului.
După ce şeful de echipaj a dat misiunile subordonaŃilor, aceştia execută îndatoririle ce le
revin, în raport cu funcŃia îndeplinită în cadrul echipajului (echipei) pentru realizarea dispozitivului
de intervenŃie.
La terminarea realizării dispozitivului, servanŃii se vor găsi pe locurile ordonate.
Şeful de echipaj urmăreşte îndeplinirea îndatoririlor de către servanŃi, după care îşi ocupă
locul în dispozitivul comunicat subordonaŃilor, de unde va lucra şi conduce acŃiunea de stingere
(salvare, evacuare etc.).
De la autospeciale, în raport cu numărul de servanŃi, se pot realiza, în principiu, următoarele
dispozitive de intervenŃie:
— echipajele de la A.P.C.A.A. R. 12215 şi A.T.I. — un dispozitiv cu 2—3 linii de apă sau
spumă; pot lucra cu tunul de apă şi spumă de pe loc sau din mers;
— echipajul de la ASp.S. — un dispozitiv cu 1—3 linii, cu apă şi spumă (concornitent sau
separat);
— echipajul de la ASp.P.A. — un dispozitiv cu l—3 Ńevi de refulare a pulberii; poate lucra
cu tunul de pe loc sau din mers;
— echipa de pe A.P.I.C. — un dispozitiv cu o linie C; sau B;
— echipajul de la motopompă — un dispozitiv cu 1—3 Ńevi de apă sau spumă;
— echipajul de pe ASp.J.G. — cu instalaŃia specială;
— echipajul de pe ASp.F.G.I. — poate amplasa până la 3—9 proiectoare mobile, 1—3
exhaustoare şi 3 ventilatoare; poate instala o saltea pneumatică; pune în funcŃiune celelalte accesorii
din dotare, pompa submersibilă, bormaşina electrică, aparatele de tăiat şi sudat.
După realizarea dispozitivului de intervenŃie acesta poate fi completat, la ordinul şefului de
echipaj, în vederea îndeplinirii misiunii, prin introducerea de noi Ńevi sau agregate, folosindu-se
servanŃii disponibili sau personalul din cadrul forŃelor cu care se cooperează.
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Pe timpul lucrului în dispozitiv la ASp.F.G.I. se vor lua măsuri de protecŃie a servanŃilor
împotriva electrocutării, astfel:
— nu se admite lucrul fără a se asigura legarea la pământ a autospecialei;
— după punerea în funcŃiune a generatorului electric, nu se admite apropierea servanŃilor de
autospecială, în afară de şofer şi servantul 3 (cu acordul şoferului);
— nu se permit conectări şi deconectări ale consumatorilor de la sursa de curent, fără ca
servanŃii să fie echipaŃi cu cizme şi mănuşi de cauciuc;
— conectarea liniilor de cablu la sursa de curent se va face de către şofer numai la cererea
servanŃilor care deservesc consumatorii şi numai după realizarea şi verificarea
tuturor
conexiunilor;
— nu se scot consumatorii din funcŃiune decât după ce este avertizat şoferul şi acesta
confirmă decuplarea;
— se interzice deservirea ASp.F.G.I. de către alŃi servanŃi decît cei încadraŃi pe autospecială
şi instruiŃi temeinic;
— manevrarea accesoriilor aflate sub tensiune se va face numai cu echipament de protecŃie.
Când incendiul a fost lichidat, comandantul subunităŃii raportează comandantului stingerii,
iar la comanda „RETRAGEREA", ordonă strângerea dispozitivului de intervenŃie, pe echipaje, şi
constituirea coloanei de marş, pentru înapoierea la subunitate sau deplasarea la altă misiune.

DISCIPLINA EXECUTAREA INTERVENłIEI

1. Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi
bunurilor
După sosirea la locul acŃiunii, şeful de echipaj organizează şi execută salvarea persoanelor,
animalelor şi evacuarea bunurilor concomitent cu desfăşurarea celorlalte operaŃii de intervenŃie, iar
în situaŃii deosebite acŃionează numai pentru salvarea oamenilor, urmând ca ulterior să se efectueze
stingerea.
Pentru salvare şi evacuare se vor folosi căile de acces cele mai scurte şi ferite de pericol,
care vor fi protejate pe timpul acŃiunilor.
Pe timpul operaŃiilor şeful de echipaj va dovedi calm, tact şi simŃ de orientare, acŃionînd
permanent pentru a preveni panica.
Din grajdurile afectate, animalele vor fi salvate pe uşă, dacă construcŃiile nu sunt cuprinse în
totalitate de flăcări sau prin deschideri practicate în pereŃii opuşi locului incendiului.
Pentru salvarea cailor şi a cornutelor mari se va folosi personalul care le îngrijeşte în
permanenŃă.
Dacă animalele au intrat în panică, pe timpul executării salvării lor, li se vor acoperi capetele
cu o prelată sau cu un sac.
Pentru evacuarea cornutelor mici, se va scoate în mod forŃat mai întîi berbecul, după care
toate celelalte animale vor alerga singure afară.
Pentru salvarea porcilor, aceştia vor fi traşi în exterior, unul cîte unul, de picioarele de
dinapoi.
Păsările şi animalele mici se vor salva folosindu-se coşuri, panere etc.
Toate animalele evacuate trebuie să fie legate sau duse într-un ocol şi supravegheate, pentru
a evita reîntoarcerea lor în grajdurile şi încăperile cuprinse de incendiu.
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Pentru salvarea animalelor îngropate sub dărîmături se procedează ca la salvarea
persoanelor.
Salvarea animalelor căzute în gropi sau canale se face astfel:
— servanŃii 1 şi 2, echipaŃi cu două chingi, două corzi, lopată şi tîrnăcop, coboară în locul
unde a căzut animalul, trec chingile pe sub el în regiunea pieptului şi abdomenului, după care leagă
capătul fiecărei corzi de cîte o chingă;
— şeful echipei de salvare, ajutat de servantul 3 sau de alte persoane, amenajează ca taluz
(pantă) una din marginile canalului (gropii);
— se scoate animalul trăgându-se de corzi pe partea taluzului, după ieşirea prealabilă a
servanŃilor.
Dacă animalul a căzut în picioare se amenajează o rampă pînă în fundul gropii, după care
acesta este forŃat să urce rampa, folosindu-se de coarda trecută peste crupă.
Pe timpul inundaŃiilor, echipele de salvare vor deschide uşile grajdurilor sau coteŃelor,
pentru a da posibilitatea animalelor să se refugieze din locurile inundate.
Dacă apele sunt mari şi se găsesc animale care nu au posibilitatea să atingă uscatul, precum
şi animale ce nu sunt bune înotătoare, acestea vor fi salvate pe bărci sau plute.
După salvarea persoanelor şi animalelor, la ordin, se trece la evacuarea bunurilor materiale,
fără a se periclita viaŃa servanŃilor.
Evacuarea bunurilor materiale se face atunci cînd:
— există un pericol iminent care le ameninŃă, iar protejarea lor nu este posibilă;
— bunurile complică acŃiunea de intervenŃie şi împiedică accesul la focarele de ardere.
În principiu, ordinea evacuării bunurilor este următoarea:
— bunurile cele mai valoroase;
— utilajele;
— alte materiale.
Evacuarea bunurilor necesită luarea următoarelor măsuri:
— organizarea servanŃilor şi a personalului ce execută evacuarea într-un sistem „lanŃ" care
să excludă masarea dezordonată a acestora în încăpere;
— depozitarea bunurilor în afara locurilor de trecere sau în imediata apropiere, pentru a le
proteja de efectele incendiului sau apei;
— folosirea tuturor ieşirilor din încăperi pentru executarea evacuărilor;
— folosirea mijloacelor mecanizate locale disponibile: dispozitive automate de încărcare,
autocare, vagonete, transportoare, dispozitive de încărcare, elevatoare, automobile, electrocare,
graifere etc.;
— folosirea rolelor (bilelor), săniilor etc. pentru evacuarea bunurilor (obiectelor) grele;
— protecŃia cu prelate şi alte materiale a bunurilor împotriva acŃiunii apei;
— asigurarea bunurilor evacuate. Procedeele pentru evacuarea bunurilor sunt:
— scoaterea pachetelor sau obiectelor individuale;
— răsturnarea pachetelor şi baloturilor pe pardoseală;
— translarea greutăŃilor pe role sau sănii;
— utilizarea tractoarelor, încărcătoarelor automate etc.
Tablourile şi obiectele de mare valoare se vor salva înfăşurate în materiale ignifuge şi
impermeabile.
În nici un caz, obiectele nu vor fi aruncate de la înălŃime.
Pentru coborîre se pot folosi: scripeŃi, macarale, saci, tobogane (jgheaburi) şi funiculare
confecŃionate din cabluri de oŃel sau frînghie groasă.
Evacuarea utilajului greu, care necesită eforturi mari, şi dispozitive speciale, se va face
numai în cazuri deosebite, ele urmînd a fi protejate împotriva apei. Se vor evacua totuşi din ele,
diferitele piese valoroase.
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Personalul subunităŃilor de pompieri va fi folosit pentru evacuarea bunurilor materiale
numai dacă locul unde se face scoaterea acestora se află în zona supusă efectului direct al
temperaturilor înalte sau fumului.
Atunci cînd operaŃiile de salvare şi de evacuare necesită un volum mare de muncă, pentru
îndeplinirea misiunii se va folosi şi personalul forŃelor cu care se cooperează.

2. Manevra de forŃe
3. Localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului)
Stingerea incendiului se realizează printr-un atac continuu şi hotărît, cu toate forŃele şi
mijloacele disponibile, precum şi prin manevra acestora pentru a realiza într-un timp cît mai scurt
localizarea şi lichidarea incendiului.
În acŃiunea de stingere a unui incendiu se disting, de regulă, două faze: a) localizarea şi b)
lichidarea, care se realizează simultan sau succesiv.
a) Localizarea incendiului este faza în care se realizează limitarea dezvoltării şi propagării
arderii prin:
— atacul neîntrerupt asupra principalelor focare de ardere, utilizîndu-se substanŃe şi
procedee de stingere, în raport cu natura şi dezvoltarea incendiului;
— protecŃia căilor de acces pentru salvarea persoanelor, evacuarea animalelor şi a bunurilor
materiale, a vecinătăŃilor şi a golurilor existente în elementele construcŃiei;
— îndepărtarea substanŃelor şi materialelor combustibile sau protejarea lor;

— demolarea şi desfacerea construcŃiilor şi instalaŃiilor în caz de nevoie.
b) Lichidarea incendiului este faza în care se obŃine întreruperea arderii şi se înlătură posibilitatea reapariŃiei acesteia şi, se realizează prin:
— acŃiunea coordonată şi neîntreruptă a tuturor servanŃilor ce au primit misiunea de
lichidare a focarelor de pe întreaga suprafaŃă incendiată;
— utilizarea procedeelor adecvate şi refularea neîntreruptă a substanŃelor de stingere la
intensitatea care să asigure oprirea procesului de ardere într-un timp scurt;
— executarea desfacerilor şi răcirea elementelor de construcŃie şi a instalaŃiilor;
— evacuarea produselor de ardere pentru reducerea temperaturii şi crearea condiŃiilor de
pătrundere către focar.
Pe timpul stingerii incendiilor, servanŃii execută concomitent acŃiuni de supraveghere a
construcŃiilor, instalaŃiilor vecine şi intervin pentru prevenirea apariŃiei unor noi focare.

4. Înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului)
Lichidarea efectelor incendiului este operaŃia prin care:
— se verifică amănunŃit locul unde s-a acŃionat;
— se iau măsuri pentru înlăturarea oricăror posibilităŃi de reizbucnire a incendiului;
— se evacuează apa din clădiri;
— se îndepărtează din zonă elementele de construcŃie care prezintă pericol de prăbuşire.
După stingerea incendiului echipajul poate primi misiunea de supraveghere a locului de
acŃiune.
Limitarea şi înlăturarea urmărilor avariei, exploziei, calamităŃii naturale sau catastrofei
constituie un complex de măsuri ce se execută în scopul salvării supravieŃuitorilor, identificării şi
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evacuării victimelor, prevenirii producerii de noi pagube şi îndepărtării dărâmăturilor, a instalaŃiilor
afectate, pentru crearea condiŃiilor desfăşurării normale a întregii activităŃi economico-sociale.
IntervenŃia trebuie să fie bine organizată şi executată, într-o anumită ordine, pe baza unei
concepŃii unitare, şi cuprinde:
— cercetarea perimetrului afectat şi salvarea persoanelor surprinse în clădiri, instalaŃii sau
sub dărâmături;
— stingerea incendiilor;
— întreruperea reŃelelor de alimentare cu apă, gaze, energie termică, curent electric din
zonele afectate, care pot pune în pericol viaŃa oamenilor sau pot contribui la propagarea incendiilor;
— evacuarea apei din spaŃiile blocate (subsoluri, demisoluri, pivniŃe), unde se găsesc
persoane ce nu pot fi scoase sau bunuri materiale de mare valoare;
— amenajarea punctelor de lucru pentru salvarea persoanelor şi recuperarea valorilor
materiale;
— scoaterea de sub dărîmături şi transportarea supravieŃuitorilor;
— acordarea primului ajutor medical.

5. Regruparea forŃelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii
6. Retragerea forŃelor şi mijloacelor de la locul acŃiunii în locul de
dislocare permanentă
Retragerea forŃelor şi mijloacelor la subunitate presupune executarea următoarelor activităŃi:
— scurgerea de apă şi strîngerea dispozitivului de intervenŃie;
— aşezarea accesoriilor şi materialelor pe autospecială;
— verificarea prezenŃei militarilor şi a existenŃei materialelor;
— înapoierea echipajului la subunitate.

7. Restabilirea capacităŃii de intervenŃie
Restabilirea capacităŃii de luptă presupune executarea următoarelor activităŃi:
— asigurarea alimentării cu apă, substanŃe de stingere, carburanŃi şi lubrifiant;
— spălarea, uscarea şi înlocuirea unor accesorii deteriorate;
— asigurarea odihnei şi asistenŃei medicale a servanŃilor.

8. Informarea inspectorului general/i nspectorului-şef/comandantului şi a
eşalonului superior

SubstanŃe de stingere pe tipuri de incendii
Conform SR EN 2/1995, există următoarele clase de incendiu:
 Clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror ardere are loc, în
mod formal, cu formare de jar;
 Clasa B: incendii de lichide sau de solide lichefiabile;
 Clasa C: incendii de gaze;
 Clasa D: incendii de metale.
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În tabelul de mai jos este prezentată încadrarea materialelor combustibile în clasele de incendiu.
Materiale combustibile încadrate în clase de incendiu
Clasa de
Materialul combustibil încadrat în clasa de incendiu
incendiu
Materiale solide combustibile: lemn, carton, Ńesături,
Clasa A
materiale plastice şi hârtie
Lichide inflamabile: produse petroliere, petrol, alcool
Clasa B
Gaze inflamabile: gaz de huilă, GPL, GN
Clasa C
Metale combustibile şi aliajele lor: sodiu, potasiu,
Clasa D
magneziu, aluminiu şi titan
Produsele utilizate pentru stingerea incendiilor permit întreruperea procesului de ardere ca
urmare a unor efecte, cum ar fi:
– răcire (apă, spumă);
– izolare (apă, spumă);
– diluare (apă, gaze inerte);
– inhibare (pulberi);
– efect chimic (pulberi).
Cele mai utilizate substanŃe pentru stingerea incendiilor sunt:
- apa (apa pulverizată);
- aburul;
- spumele stingătoare;
- pulberile stingătoare;
- gazele inerte (dioxidul de carbon, azot etc.).
APA
Apa este cel mai vechi agent de stingere. Deşi în prezent se dispune de o gamă foarte
variată de agenŃi de stingere, apa rămâne cea mai folosită, având calităŃi care o fac în continuare
agentul de stingere cel mai folosit:
– se găseşte în cantităŃi considerabile;
– este ieftină;
– este relativ uşor de procurat;
– are mare putere de răcire;
– este nevătămătoare.
Efectul de stingere al apei se realizează prin: răcirea materialului care arde, izolarea
suprafeŃei incendiate de oxigenul din aer, acŃiunea mecanică, atunci când apa se foloseşte sub formă
de jet compact.
Efectul principal al apei la stingerea incendiului îl constituie răcirea materialului care arde,
prin absorbirea căldurii degajată în urma arderii cu o viteză mai mare decât viteza cu care materialul
combustibil absoarbe căldura necesară dezvoltării incendiului.
ProprietăŃile apei care îi limitează domeniul de utilizare:
 densitate relativ mare;
 bună conducătoare de electricitate;
 reacŃionează cu serie de substanŃe chimice generând după caz hidrogen sau oxigen;
 la temperaturi joase, reacŃionează cu unele metale (sodiu, potasiu) cu degajare de căldură
(până la 600ºC) şi în unele cazuri cu degajare de hidrogen;
 reacŃionează cu carbura de calciu degajând prin reacŃie căldură şi acetilenă.
AcŃiunea de răcire se datorează faptului că are o mare capacitate de absorbŃie a căldurii
raportată la căldura specifică şi căldura latentă de vaporizare. Aceste calităŃi o fac să fie deosebit de
utilă la stingerea incendiilor de materiale solide combustibile (clasa de incendii A), în prezenŃa unor
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elemente metalice încălzite, substanŃe solide fierbinŃi, care pot provoca reaprinderea unor lichide
combustibile deja stinse sau chiar la stingerea unora dintre ele.
De asemenea, apa mai poate fi folosită la crearea unei atmosfere inerte, atunci când poate fi
pulverizată de 1700 ori volumul ei în stare lichidă, deplasând astfel aerul şi vaporii inflamabili
dintr-un spaŃiu închis sau zonă învecinată unei suprafeŃe de lichid care arde. Chiar şi acolo unde apa
nu poate stinge singură complet un incendiu se foloseşte adesea împreună cu alte substanŃe
stingătoare, cum ar fi, de exemplu, pulberile stingătoare sau lichidele vaporizatoare, pentru
realizarea unei stingeri complete şi într-un timp scurt. În această situaŃie apa pulverizată reduce
arderea cu flacără şi răceşte mediul ambiant, în timp ce cealaltă substanŃă stingătoare continuă să
realizeze stingerea completă.
Pentru mărirea căldurii specifice, în apă se dizolvă clorură de calciu, sodă caustică, sulfat de
amoniu etc. ConcentraŃia de sare în soluŃie se aduce până la 25-35% din masă. La evaporarea apei
din soluŃie, pe suprafaŃa incendiată ce formează o peliculă necombustibilă şi se pot degaja gaze
inerte. Asemenea soluŃii se folosesc, de exemplu, la stingerea incendiilor de pădure.
Efectul principal al apei la stingerea incendiului îl constituie răcirea materialului care arde.
Apa care vine în contact cu materialul aprins absoarbe căldura, se transformă în vapori şi prin
saturarea spaŃiului înconjurător, limitează accesul aerului spre focarul incendiului.
SPUMA
Domeniul de aplicare
Spuma reprezintă agentul principal de stingere a lichidelor combustibile mai uşoare decât
apa, depozitate în rezervoare sau scurse şi acumulate în strat, în caz de avarie la depozite şi instalaŃii
tehnologice. Ea poate fi folosită şi pentru a preveni aprinderea acestor straturi acoperindu-le cu un
strat izolant, sau pentru stingerea şi protecŃia contra radiaŃiilor termice a unor materiale solide.
BineînŃeles, spuma nu se foloseşte în cazul în care este interzisă prezenŃa apei precum şi atunci când
substanŃele incendiate pot reacŃiona cu cele spumante şi pot forma amestecuri toxice sau
explozibile.
Clasificarea spumelor
O clasificare a spumelor utilizate în România se poate face:
a) din punct de vedere al procedeului de obŃinere:
 spumă chimică;
 spumă aeromecanică – obŃinută prin dispersia unui gaz sub presiune într-o
soluŃie apoasă de spumant.
b) în funcŃie de coeficientul de înfoiere (K):
 spumă de joasă înfoiere, K ≤ 20;
 spumă de medie înfoiere, 20 < K ≤ 200;
 spumă de înaltă înfoiere, K > 200.
c) din punct de vedere al compoziŃiei chimice:
 spumanŃi de natură proteinică;
 spumanŃi de natură sintetică.
d) spumanŃii se pot clasifica după natura lor astfel:
 spumanŃi proteinici:
♦ spumant proteinic clasic:
 spumant proteinic (P);
 spumant proteinic rezistent la alcooli.
♦ spumant fluoroproteinic:
 spumant fluoroproteinic (FP);
 spumant fluoroproteinic care formează film apos rezistent la alcooli.
 spumanŃi sintetici
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♦ spumant sintetic cu formare de film apos:
 spumant cu formare de film apos (AFFF);
 spumant cu formare de film apos rezistent la alcooli.
♦ spumant sintetic pe bază de detergenŃi:
 spumant pe bază de detergent;
 spumant pe bază de detergent rezistent la alcooli.
O clasificare a spumelor pe care o fac firmele producătoare, este următoarea:
proteinică (P);
fluoroproteinică (FP);
fluoroproteinică generatoare de peliculă (FFFP);
spumă generatoare de peliculă apoasă (AFFF);
spumă generatoare de peliculă rezistentă la alcooli (AR);
spumă sintetică cu medie şi înaltă expansiune.

PULBEREA
Pulberile uscate pentru stingerea incendiilor au apărut pentru prima oară pe piaŃa produselor
de stingere a incendiilor spre sfârşitul anilor 1920 cu toate acestea ele nu s-au dezvoltat la
potenŃialul curent decât spre începutul anilor 1950.
Rezultatele excelente obŃinute în cazul incendiilor de proporŃii de gaze sau lichide
combustibile, posibilităŃile bune de conservare cât şi alte însuşiri ale lor, fac ca pulberile stingătoare
să constituie un agent de stingere deosebit de eficace. În legătură cu efectul de stingere al pulberilor
stingătoare s-au dezvoltat mai multe teorii. O primă teorie are în vedere acŃiunea în focar a
componentelor rezultate prin descompunerea termică a pulberii, respectiv vapori de apă, bioxid de
carbon şi uneori azot. O a doua teorie consideră descompunerea termică ca reacŃie endotermică şi ca
atare acŃionând prin “efectul de răcire”. Altă teorie consideră efectele de răcire şi înăbuşire având
un rol secundar şi fundamentează stingerea prin efect de inhibare sau “anticataliză” a
reacŃiei de ardere (acŃiuni asupra centrilor activi ai arderii). Practic, s-a confirmat că stingerea
incendiilor cu pulberi reprezintă în fapt stingerea flăcărilor. Folosirea unei intensităŃi reduse de
stingere timp îndelungat nu dă rezultate, impunându-se totodată stingerea “instantanee” folosind o
intensitate de stingere adecvată.
Pentru utilizarea lor în stingerea incendiilor, pulberile trebuie să îndeplinească următoarele
condiŃii:
• eficacitate mare la stingere, determinată de proprietăŃile chimice şi gradul de
dispersie;
• fluiditate bună în conducte şi capacităŃi de a forma un nor compact în
suspensie în aer, stabilitate la umezire şi la întărire în cursul unei păstrări îndelungate;
• stabilitate termică;
• conductibilitate electrică redusă.
Dintre factorii cei mai importanŃi care determină eficacitatea pulberii stingătoare amintim:
• suprafaŃa specifică;
• granulozitatea pulberii cu influenŃă asupra mobilităŃii şi conservării
produsului;
• mobilitatea ce depinde de granulaŃia pulberii şi trebuie să fie cât mai ridicată.
Pulberile stingătoare prezintă şi unele neajunsuri. Astfel, pentru obŃinerea efectului maxim
de stingere, dimensiunile particulelor de pulbere trebuie să fie foarte reduse, fapt ce duce la mărirea
coeziunii, la tendinŃa de întărire la depozitare, ceea ce creează greutăŃi la refularea pulberii asupra
focarului de ardere.
Pulberile se aplică prin folosirea unor echipamente şi instalaŃii de stingere acŃionate cu gaz
care poate fi stocat sau degajat la folosirea echipamentului.
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Avantajele utilizării pulberilor stingătoare:
 acŃiunea rapidă de stingere şi implicit reducerea timpului şi a distrugerilor;
 folosirea la stingerea, practic a tuturor materialelor combustibile, a incendiilor de
echipamente electrice sub tensiune, a incendiilor exterioare la temperaturi foarte scăzute, a
metalelor (sunt singurele utilizate la stingerea acestora).
Dezavantaje utilizării pulberilor stingătoare:
 proprietatea pulberilor de a se compacta în timpul transportului sau în cazul păstrării în
condiŃii necorespunzătoare;
 refulare defectuoasă din utilaje;
 dificultatea refulării pulberilor în focarele de ardere;
 introducerea lentă a pulberilor în focarele de ardere.
Tipuri de pulberi pentru stingerea incendiilor
Pulberile se clasifică, după disponibilitatea acestora de a stinge diferite clase de incendiu, în
trei grupe principale:
 pulberi BC (utilizate la pentru incendii de clasă B şi C);
 pulberi ABC (utilizate la pentru incendii de clasă A, B şi C);
 pulbere D (utilizate la pentru incendii provocate de metale).
După destinaŃie pulberile stingătoare sunt:
 de uz general – folosite pentru incendii de clasă A, B sau C şi echipamente electrice
sub tensiune (tip dry chemical extinguisting agent);
 de uz special –folosite pentru incendii din clasa D (tip dry pender).
Unele tipuri de pulberi utilizate sunt:
 FLOREX, E.12, CARBO pe bază de KHCO3 folosite la clasele de incendiu A, B, C şi
instalaŃii electrice;
 MONEX ICI pe bază de KHCO3 folosite pentru clasele de incendiu B, C şi instalaŃii
electrice;
 CENTRIMAX pe bază de NaHCO3 folosite pentru clasele de incendiu A, B, C;
 Bi-Ex ON-F pe bază de KHCO3 folosite pentru clasele de incendiu B, C şi instalaŃii
electrice;
 SUPERTOTALIT pe bază de KHCO3 folosite pentru clasele de incendiu B, C şi
instalaŃii electrice ;
 LU-D pe bază de NaHCO3 folosite pentru clasele de incendiu B, C şi instalaŃii
electrice.
GAZE INERTE
Dioxidul de carbon (CO2)
Pentru aplicaŃiile de stingere a incendiilor, dioxidul de carbon are următoarele calităŃi: este
necoroziv, nedistructiv, nu lasă reziduuri ce ar trebui curăŃate după stingerea incendiului, îşi asigură
propria presiune de descărcare prin conducte şi duze, ca gaz se răspândeşte şi pătrunde în orificiile
spaŃiului aprins, nu conduce curentul electric şi de aceea poate fi folosit pentru stingerea incendiilor
la instalaŃiile electrice. Practic poate fi folosit în cazul tuturor materialelor combustibile cu câteva
excepŃii: materialele care furnizează prin inflamare ele însele oxigenul necesar combustiei sau
materialele caracterizate printr-o ardere în profunzime.
Un litru de CO2 în stare normală are 1,976 kg, deci este mai greu decât aerul, proprietate
care îl face să fie utilizat la stingerea incendiilor. Temperatura critică a CO2 este de +31,50C, astfel
acesta putându-se lichefia cu uşurinŃă. Temperatura de fierbere a CO2 lichid la 760mm Hg este de 78,50C.
O proprietate neobişnuită a dioxidului de carbon este că poate exista ca lichid la presiuni
mai joase de 5,2 bari. Această valoare este punctul triplu al presiunii la care dioxidul de carbon
poate fi prezent ca solid, lichid sau gaz. Sub această presiune va fi ori solid, ori gaz, în funcŃie de
temperatură.
137

Sp1

Servant pompier

Descărcarea dioxidului de carbon lichid produce încărcări electrostatice. În anumite condiŃii
acestea pot produce scântei.
Dioxidul de carbon utilizat ca agent de stingere are următoarele avantaje:
 nu distruge materialele şi obiectele stinse;
 pătrunde în orificiile obiectului aprins fiind mai greu decât aerul;
 nu este conducător de electricitate;
 nu se deteriorează la o conservare îndelungată;
 nu este sensibil la acŃiunea temperaturilor scăzute.
Dioxidul de carbon, ca agent de stingere este indicat a se utiliza la:
 depozite de materiale amenajate în încăperi cu suprafaŃă mică de goluri şi în care
nu se poate face un control permanent;
 încăperi cu documente de importanŃă deosebită ca: arhive, muzee, biblioteci,
institute de cercetare, încăperi din întreprinderi şi laboratoare, care fac parte din categoria A,B
pericol de incendiu, în care se află instalaŃii şi echipamente de mare valoare;
 maşini şi instalaŃii electrice amplasate în încăperi închise;
 transformatoare şi generatoare electrice, staŃii de distribuŃie;
 centrale telefonice automate;
 centre de calcul;
 încăperi de producŃie fără supraveghere permanentă a producŃiei;
 instalaŃii sau utilaje de mare valoare care au un rol important în economie sau în
procesul de producŃie, la care stingerea incendiului în timp scurt asigură continuitatea producŃiei;
 instalaŃii sau utilaje cu proces tehnologic din categoriile A,B,C pericol de
incendiu, care constituie mare pericol, pentru restul instalaŃiilor şi utilajelor;
 vase cu lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor scăzută,
având un volum de maximum 500 m3;
 nave maritime.
Nu este recomandabilă folosirea lui la stingerea incendiilor de cărbune, sulf, magneziu,
titan, plutoniu, uraniu, toriu etc., de asemenea, la stingerea incendiilor de materiale existente în
apropierea cianurilor, deoarece reacŃionează cu acestea, formând acid cianhidric, conform reacŃiei:
2NaCN + H2O + CO2 = Na2CO3 + 2HCN
Cea mai eficace acŃiune de stingere se obŃine în spaŃii închise, deoarece concentraŃia
necesară se menŃine mult timp şi pierderile datorate neetanşeităŃilor se pot completa cu uşurinŃă.
În medie, se consideră că pentru stingerea incendiilor la majoritatea substanŃelor, este
suficientă o concentraŃie de 30 – 35% în volum, de CO2 în aer.
InstalaŃii de stingere cu azot
InstalaŃiile de stingere a incendiilor cu azot se prevăd conform prescripŃiilor legale în
vigoare şi se pot folosi pentru:
• inertizarea spaŃiilor sau instalaŃiilor tehnologice, prin înlocuirea parŃială a aerului din
spaŃiile respective cu azot, pentru diluarea amestecurilor combustibile cu aer;
• stingerea incendiilor din instalaŃii tehnologice sau spaŃii închise;
• vehicularea pulberilor stingătoare;
• acŃionarea deschiderii automate a instalaŃiilor fixe de stingere a incendiilor cu
pulberi sau hidrocarburi hidrogenate.
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Tehnica şi tactica stingerii incendiilor pe tipuri de incendii
1.

Incendii izbucnite în clădiri

1.1. Stingerea incendiilor în subsolurile clădirilor
Subsolurile sunt caturi a căror pardoseală este situată sub cota terenului, ele au adâncimi
diferite şi pot fi construite cu mai multe nivele, în raport de nevoile producŃiei. Cu cât adâncimea
subsolului şi numărul de nivele este mai mare, cu atât şi condiŃiile de lucru ale servanŃilor pentru
stingerea incendiilor sunt mai dificile.
În cele mai multe cazuri, subsolurile sunt construite sub întreaga suprafaŃă clădită, fapt ce
complică şi mai mult activitatea de stingere.
Subsolurile au un număr redus de intrări, deseori una singură, amenajate, de regulă, din
casa scărilor. Această caracteristică îngreunează şi ea activitatea subunităŃilor de pompieri,
întrucât în situaŃia inundării cu fum a casei scărilor şi, prin aceasta, a caturilor superioare, se
creează pericol de intoxicare, rătăcire sau accidentare ale persoanelor aflate în încăperi precum şi
ale servanŃilor care acŃionează pentru salvarea lor, pentru localizarea şi lichidarea incendiilor.
În schimb, în cele mai multe cazuri, elementele de construcŃie principale ale acestora
(pereŃii portanŃi, stâlpii, planşeele) sunt incombustibile şi capabile să reziste la solicitările termice
un timp relativ îndelungat, lucru ce contribuie la limitarea propagării incendiului la restul încăperilor
construcŃiei.
De cele mai multe ori, golurile ferestrelor nu pot fi utilizate pentru pătrunderea în subsol, din
cauza dimensiunilor mici ale acestora şi a grătarelor metalice cu care sunt protejate. Când
subsolurile sunt utilizate pentru depozitarea bunurilor materiale sau pentru desfăşurarea unor procese tehnologice, aceste goluri, în caz de incendiu, vor putea fi folosite numai pentru lucrul cu
Ńevile şi evacuarea fumului. În cazul când numărul de intrări şi goluri de ferestre este limitat,
încăperile subsolurilor au aspectul unor camere ermetice, semiîntunecoase sau complet întunecate.
Din punct de vedere funcŃional, subsolurile au destinaŃii variate. De cele mai multe ori, ele
se folosesc ca încăperi auxiliare (depozite de materii prime, boxe, săli de cazane, ateliere etc.) şi

mai rar pentru locuit.
În multe situaŃii, subsolurile servesc şi pentru amplasarea conductelor de gaze, de apă, de
canalizare, de ventilaŃie, pentru instalarea colectoarelor de gunoi şi praf, a reŃelelor de termoficare
etc., fapt ce le măreşte, în mod simŃitor, gradul de pericol, în caz de incendiu.
1.1.1.

Caracteristicile incendiilor din subsoluri

În faza iniŃială a incendiului, în încăperile din subsol, arderile sunt mai intense, datorită
existenŃei unor mari cantităŃi de materiale combustibile şi a prezenŃei oxigenului în mediul ambiant.
Ulterior, are loc o scădere a acestei intensităŃi, fapt explicat de reducerea procentului de
oxigen în zona de ardere, precum şi de degajarea masivă de substanŃe toxice şi fum, care
se.acumulează în încăperi şi apoi pătrund, prin intermediul casei scărilor sau altor deschideri, la
caturile superioare ale construcŃiei, inundându-le (vezi figura de mai jos).
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Viteza de ardere în subsoluri depinde de natura şi cantitatea materialelor existente, de
suprafaŃa deschiderilor şi de gradul de combustibilitate a elementelor de construcŃie, degajându-se
temperaturi care depăşesc 650 °C.
Incendiile se propagă la parter şi etajele superioare, cu uşurinŃă, în cazul planşeeior
combustibile, şi ceva mai greu, în cazul celor incombustibile, prin intermediul canalelor de
ventilaŃie, golurilor ascensoarelor, al deschiderilor în construcŃie, prin conductibilitatea termică a
grinzilor sau conductelor metalice neprotejate, cât şi prin convecŃie.
ExistenŃa numeroaselor instalaŃii care fac legătura cu nivelele superioare sau păstrarea în
subsolul depozitelor a unor materiale şi substanŃe cu proprietăŃi fizico-chimice şi comportări la foc
diferite, întârzie pătrunderea la focar pentru recunoaştere, cât şi desfăşurarea acŃiunii de salvare a
oamenilor, de evacuare a bunurilor materiale, acŃiunea de stingere propriu-zisă.
1.1.2.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

Se poate executa pe una sau mai multe direcŃii, în cazul existenŃei unei case a scărilor de
utilitate comună, a golurilor în elementele de compartimentare şi a trecerilor pentru canalele şi
conductele diverselor instalaŃii, recunoaşterea se va executa simultan la subsol şi la toate celelalte
nivele, până la pod inclusiv. În restul cazurilor, recunoaşterea se va executa la subsol, casa scărilor
şi nivelul imediat superior.
Este indicat ca personalul care execută recunoaşterea în subsolurile pline cu fum, să fie
echipat cu mijloace de iluminat şi aparate izolante.
În cazul subsolurilor în care se desfăşoară procese tehnologice sau al celor folosite ca
depozite, din personalul recunoaşterii va face parte şi un cadru tehnic de la obiectiv.
Pe timpul executării recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
— prezenŃa oamenilor în pericol, necesitatea evacuării lor, căile şi metodele de salvare a acestora;
— locul incendiului şi direcŃiile lui de propagare, cantitatea şi combustibilitatea materialelor
depozitate, necesitatea evacuării lor;
— dispunerea încăperilor din subsol, destinaŃia lor;
— existenŃa diferitelor instalaŃii, urmărindu-se, în mod deosebit, dacă ele leagă subsolul cu nivelele
superioare şi nu au fost întrerupte;
— natura planşeelor, stabilindu-se cu atenŃie porŃiunile traversate de către diverse canale, conducte
etc., şi posibilităŃile de transmitere a incendiului prin acestea;
— prezenŃa diferitelor goluri sau treceri şi modalitatea utilizării lor pentru evacuarea fumului şi
introducerea dispozitivului de stingere;
— existenŃa căilor de acces spre subsol, gradul de inundare cu fum a acestora şi posibilitatea
folosirii lor pentru salvarea oamenilor şi evacuarea bunurilor materiale;
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— necesitatea demolării sau demontării unor elemente de construcŃie sau a executării de orificii în
acestea, pentru introducerea Ńevilor la focarele de ardere sau pentru evacuarea fumului;
— măsurile de securitate a servanŃilor împotriva fumului, gazelor toxice şi a prăbuşirilor, pe timpul
acŃiunii de stingere.
b) SubstanŃe stingătoare
În funcŃie de natura materialelor care ard, în acŃiunea de stingere la subsoluri se folosesc ca
substanŃe stingătoare: apa, spumele cu coeficient mare de înfoiere, bioxidul de carbon şi alte gaze
inerte sau pulberile stingătoare. Apa, de regulă, se refulează prin Ńevi cu diametre mari.
Pentru evacuarea fumului se vor folosi deschiderile existente, sau mijloacele din dotarea
unităŃilor de pompieri, în special electroexhaustoarele şi electroventilatoarele din compunerea
autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat.
c) Ducerea acŃiunilor de luptă
Stingerea se organizează, de regulă, pe sectoare de intervenŃie. Sectoarele se
organizează în raport de proporŃiile incendiului şi de poziŃia subsolului faŃă de nivelele superioare.
Dacă există elemente, care ar putea facilita transmiterea incendiului la celelalte nivele (canale,
conducte, goluri, planşee combustibile), se vor organiza obligatoriu sectoare de stingere la subsol,
parter, etaje şi pod, cu misiuni corespunzătoare: localizarea şi lichidarea incendiului,
supravegherea, evacuarea persoanelor, a bunurilor materiale şi a fumului (vezi figura de mai jos).

Fig.

— Dispunerea Ńevilor pentru stingerea unui
incendiu izbucnit într-un subsol

Dacă transmiterea incendiului este posibilă numai la parter, se vor organiza două sectoare
de intervenŃie: la subsol şi parter, cu misiuni de localizare-lichidare, la locul incendiului, şi de
supraveghere, evacuare a bunurilor şi a fumului, la parter. În cazul subsolurilor mari, cu încăperi
numeroase, se pot organiza, la nivelul acestora, mai multe sectoare de intervenŃie.
Întrucât direcŃia hotărîtoare de stingere o constituie subsolul, majoritatea forŃelor vor fi
dispuse în acesta. Pentru pătrunderea personalului şi introducerea dispozitivului în subsol, se vor
folosi căile de acces obişnuite (casa scărilor, ferestrele), bineînŃeles, dacă situaŃia incendiului şi a
căilor respective permite acest lucru. Dacă nu, se vor practica, cu ajutorul utilajelor din dotare,
deschideri în planşee sau pereŃi după ce în prealabil s-a determinat locul focarelor şi s-au luat
măsuri de preîntâmpinarea propagării incendiului.
Dacă există posibilităŃi pentru ermetizarea spaŃiului incendiat, comandantul intervenŃiei
poate inunda subsolul cu bioxid de carbon sau alte gaze inerte, dar numai după ce a evacuat
personalul din zona subsolului.
Pentru stingerea incendiului, la parter şi la celelalte nivele, se vor folosi, de regulă, Ńevi tip
„C", cu robinete şi ajutaje pulverizatoare, pentru a se evita acumularea unor mari cantităŃi de apă
în aceste încăperi.

Concomitent cu acŃiunea de stingere, se va organiza salvarea oamenilor, evacuarea bunurilor
materiale şi a fumului, folosindu-se, în acest scop, şi personalul specializat al obiectivului.
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În cazul când incendiile sunt de lungă durată, iar temperatura este ridicată, comandantul
intervenŃiei (şeful sectorului de intervenŃie) trebuie să ia măsuri pentru îndepărtarea oamenilor, a
bunurilor materiale şi instalaŃiilor aflate deasupra focarelor de ardere, în scopul asigurării securităŃii
lor, al evitării prăbuşirii planşeului şi producerii accidentelor.
Pe toată durata operaŃiunilor de stingere, comandantul intervenŃiei va avea permanent în
atenŃie respectarea strictă a măsurilor de securitate a servanŃilor.
Se vor supraveghea permanent elementele de compartimentare, în mod deosebit porŃiunile
expuse transmiterii căldurii prin convecŃie şi radiaŃie, executîndu-se, în caz de pericol, chiar
desfaceri de control, în scopul împiedicării propagării incendiului de la subsol la nivelele superioare
şi încăperile vecine acestuia.
Dacă din cauza carbonizării puternice, există pericolul de prăbuşire a nivelelor superioare,
comandantul intervenŃiei va trebui să cunoască la timp această situaŃie, ca rezultat al efectuării
permanente a recunoaşterii zonei şi să ia măsuri de retragerea personalului şi mijloacelor folosite în
acŃiunea de stingere, de evacuare a bunurilor şi instalaŃiilor ameninŃate.
Comandantul intervenŃiei şi şefii de sectoare vor avea în atenŃie organizarea, în cele mai
bune condiŃii, a legăturii cu personalul care lucrează în subsol, pentru evitarea accidentării acestuia
şi intervenŃia promptă în sprijin sau în caz de pericol.
După lichidarea incendiului, se va proceda la evacuarea apei acumulate în subsol. De
asemenea, se vor verifica cu atenŃie locurile expuse transmiterii incendiilor (planşee, pereŃi, goluri,
zone cu elemente combustibile) şi întreaga porŃiune în care a avut loc arderea, pentru a se stabili
dacă mai există vreun pericol.
Întrucât pe timpul acŃiunii de stingere, al evacuării bunurilor şi fumului, este posibil să apară
cazuri de intoxicare a personalului, comandantul intervenŃiei va lua măsuri de aducerea la locul
incendiului a mijloacelor de reanimare şi a aparaturii din dotarea cabinetelor medicale ale
obiectivelor şi să administreze lapte celor ce au acŃionat direct la incendiu, în scopul, dezintoxicării
lor.
1.2. Stingerea incendiilor la etajele clădirilor
1.2.1.

Caracteristicile constructive ale etajelor

Etajele sunt părŃi principale din clădiri, ale căror volume utile se folosesc ca încăperi de
locuit, încăperi industriale sau spaŃii pentru depozitare.
Din această cauză, incendiile izbucnite la etajele clădirilor sunt periculoase pentru viaŃa
oamenilor şi pentru valorile materiale adăpostite.

Drept amenajări comune, care fac legătura între etaje, servesc casele de scări, golurile pentru
ascensoare, golurile sistemelor de ventilaŃie, conductele de gaze, apă şi canal, conductele reŃelei
electrice şi ghenele (canalele pentru transportul gunoaielor menajere).
Etajele clădirilor sunt prevăzute cu un număr limitat de căi de acces, uneori cu o singură
scară, iar golurile pentru uşi şi ferestre sunt limitate şi situate la înălŃime faŃă de sol, fapt ce
îngreunează salvarea oamenilor, evacuarea bunurilor materiale şi intrarea rapidă în dispozitivul de
intervenŃie.
La etajele clădirilor sunt adăpostite însemnate bunuri materiale, multe dintre acestea fiind
combustibile sau inflamabile, fapt ce constituie mare pericol de incendiu. Principalele substanŃe
combustibile întâlnite cu precădere sunt: lemnul, sub forma elementelor de planşeu, de pardoseli,
parchete şi mobile, precum şi Ńesăturile, sub forma tapiŃeriei mobilelor, a covoarelor, perdelelor,
lenjeriei, articolelor de îmbrăcăminte etc.
În funcŃie de materialul supus arderii, puterea calorifică dezvoltată pe timpul incendiului
este de 2500—3000 kcal/kg, la lemn şi 4200 kcal/kg, la bumbac.
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Caracteristicile incendiilor la etaje

Incendiile izbucnite la etaje se propagă în plan vertical, prin intermediul planşeeior
combustibile, al golurilor tehnologice şi al casei scărilor, datorită tirajului.
În plan orizontal, incendiul se propagă prin intermediul pereŃilor despărŃitori combustibili, al
mobilierului şi altor materiale combustibile din încăperi, cu o viteză liniară de 0,5—0,7 m/min.,
până la 4—5 rn/min. (în cazul coridoarelor şi galeriilor), de regulă, în sens ascensional şi în direcŃia
deschiderilor.
Incendiul se propagă pe căi ascunse, în cazul pereŃilor despărŃitori combustibili cu goluri
umplute cu rumeguş sau talaş, al pereŃilor din paiantă sau al planşeelor duble şi cu straturi de aer,
din construcŃiile mai vechi.
Pe timpul incendiului se degajă mari cantităŃi de fum şi produşi ai arderii incomplete, care
inundă încăperile incendiate, pe cele vecine şi caturile superioare, punând viaŃa oamenilor în
pericol. Cu cît clădirea este mai înaltă şi numărul de etaje rnai mare, cu atît pericolul de inundare cu
fum a caturilor superioare şi de propagare a incendiului este mai mare.
Propagarea incendiului este favorizată, de asemenea, de existenŃa instalaŃiilor de ventilaŃie
rămase în stare de funcŃionare pe timpul incendiului.
1.2.3.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

Se execută pe una sau mai multe direcŃii, în funcŃie de proporŃiile incendiului şi de mărimea
clădirii. Când recunoaşterea se execută pe mai multe direcŃii, comandantul intervenŃiei trebuie să
stabilească fiecărui şef de echipă: misiunea, itinerariul, ora de întâlnire, punctul de întâlnire şi ce
probleme trebuie să i se raporteze.
De regulă, recunoaşterea se execută pe scările interioare ale clădirilor, iar în condiŃiile
blocării acestora, ale inundării lor masive cu fum şi gaze toxice sau ale cuprinderii lor de flăcări, pe
scările de incendiu sau pe scările şi autoscările din dotarea pompierilor.
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
— existenŃa pericolului pentru oameni, prezenŃa lor în încăperile incendiate şi în cele
învecinate, căile şi modul de salvare a acestora;
— locul, limitele şi posibilităŃile de propagare a incendiului pe verticală şi orizontală, prin
goluri, deschideri sau elemente de compartimentare combustibile;
— gradul de combustibilitate a elementelor de construcŃie din compunerea etajului
incendiat, al celor vecine, al podului şi acoperişului, precum şi dacă există pericolul de prăbuşire a
acestora;
— încăperile inundate cu fum şi modalităŃile de evacuare a acestuia, prin ventilaŃie naturală,
prin sistemul de ventilaŃie existent sau prin folosirea exhaustoarelor şi electroventilatoarelor din
dotarea autospecialei, pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat;
— necesitatea întreruperii curentului electric, a închiderii gazelor pe conducte, a întreruperii
funcŃionării instalaŃiei de ventilaŃie;
— necesitatea desfacerii planşeelor şi pereŃilor despărŃitori, când aceştia sunt combustibili şi
cu umplutură.
Descoperirea propagării incendiului pe căi ascunse, în cazul când acesta nu se manifestă în
exterior, se va face prin verificarea gradului de încălzire a elementelor constructive cu goluri,
determinîndu-se schimbările de culoare, crăpăturile produse în tencuială şi vopsea sau temperatura
acestora prin palpare.
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Pentru stingerea incendiilor izbucnite la etajele clădirilor, se recomandă ca substanŃe
stingătoare: pulberea stingătoare „Florex", spumele expandate (cu coeficient mare de înfoiere) şi
apa refulată cu Ńevi tip ,,C" cu robinet, cu ajutaje pulverizatoare, cu debite şi presiuni mici.
c) Stingerea
Se organizează pe sectoare de intervenŃie. Acestea se repartizează pe etaje (un sector la
etajul incendiat, cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului şi un sector la etajele periclitate
de incendiu, cu misiunea de supraveghere). În cazul existenŃei planşeelor combustibile, se mai
organizează un sector şi la etajele inferioare, de asemenea cu misiunea de supraveghere, numărul
total al sectoarelor de intervenŃie stabilindu-se în funcŃie de proporŃiile incendiului, de forŃele şi
mijloacele cu care se va acŃiona pentru stingere.
AcŃiunea de stingere va fi subordonată, în principal, executării în cel mai scurt timp a
operaŃiunilor de salvare a persoanelor surprinse de incendiu şi aflate în pericol.
La etajele cu pereŃi despărŃitori sau cu compartimentări combustibile, precum şi la cele la
care planşeul combustibil cu goluri este comun mai multor încăperi, se vor amplasa Ńevi tip ,,C", în
încăperile alăturate celei incendiate, cu misiunea de localizare a incendiului.
În
scopul
limitării
propagării
incendiului,
se
va
executa
deschiderea
elementelor
de
construcŃii
în
porŃiunea
focarelor
ascunse
şi,
la
descoperirea
acestora,
se
va
trece
imediat
la
lichidarea
lor.
OperaŃiunile
de
tăieri,
demolări
şi
desfaceri
se
vor
executa
numai
când
Ńevile
tip
„C"
sunt gata de acŃiune, pentru a nu se da posibilitate incendiului să se
dezvolte.
De obicei, Ńevile se introduc la etaje, prin ferestre şi balcoane, pe scările exterioare de
incendiu sau folosindu-se scările de incendiu şi autoscările din dotarea pompierilor. Scările
interioare se vor folosi, de regulă, pentru executarea salvărilor de oameni şi a evacuării bunurilor
materiale de preŃ (vezi figura de mai jos).
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Comandantul intervenŃiei trebuie să ia măsuri de protejarea servanŃilor care lucrează în
interior. In acest sens, aceştia vor fi echipaŃi cu măşti contra fumului şi gazelor cu cartuş polivalent,
dar mai ales cu aparate izolante. De asemenea, el trebuie să ia măsuri pentru evacuarea fumului atît
din încăperile incendiate, cît şi din cele învecinate, prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, prin
acŃionarea sistemului de ventilaŃie mecanic sau prin folosirea mijloacelor specializate din dotarea
subunităŃilor de pompieri.
Pe timpul acŃiunii de stingere, bunurile materiale care nu pot fi evacuate (piane, pianine,
mobilă grea, biblioteci etc.) vor fi ferite de efectul distructiv al focului, fumului şi apei, prin
acoperirea lor cu pături sau prelate şi prin umectarea lor cu jeturi pulverizate de apă.
Pentru a se reduce efectul distructiv al apei, încăperile incendiate de la etaj vor fi inundate
cu spumă cu coeficient mare de înfoiere sau se va acŃiona cu pulberea stingătoare de tip „Florex".
Când planşeele sunt incendiate şi există pericolul pierderii capacităŃii portante a acestora şi
al prăbuşirii lor, comandantul intervenŃiei este obligat să îndepărteze din zona periclitată servanŃii şi
bunurile materiale.
După lichidarea incendiului, etajul direct afectat, cel superior şi cel inferior, canalele de
ventilaŃie şi alte goluri din construcŃia etajelor, vor fi atent examinate, pentru a se preîntâmpina
reizbucnirea incendiului.
1.3. Stingerea incendiilor la acoperişuri cu pod şi la acoperişuri fără pod cu suprafaŃă
mare
1.3.1.

Caracteristicile constructive ale podurilor şi acoperişurilor clădirilor

Podurile şi acoperişurile sunt părŃi importante ale construcŃiei clădirilor.
Unele poduri mari sunt compartimentate prin pereŃi contra incendiilor, pereŃi laterali sau
principali, până la acoperiş, care au practicate goluri pentru uşi, uneori neprotejate şi fără închideri
speciale contra incendiilor.
De regulă, intrarea în pod se face pe scările interioare, dar sunt şi construcŃii care sunt
prevăzute cu scări fixe de incendiu, amplasate în dreptul lucarnelor sau luminatoarelor, legătura
dintre sol şi pod făcându-se prin intermediul lor.
În podurile clădirilor industriale întîlnim încăperi utilizate pentru adăpostirea canalelor de
ventilaŃie, puŃuri pentru ascensor cu săli de maşini, camere de colectare, canale de fum etc., iar în
cele ale clădirilor de locuit există, uneori, şi mansarde improvizate, folosite ca locuinŃe sau depozite
de materiale combustibile.
Acoperişurile pot fi plane sau cu una sau mai multe pante.
Când acoperişurile au o suprafaŃă mare sau o execuŃie complexă, în pod sunt construite
diverse ansambluri constructive din lemn, de forme diferite.
Clădirile industriale, unele depozite, garaje, hale de montaj, depouri de tramvaie şi
locomotive, hangare şi expoziŃii etc., dispun de acoperişuri fără pod şi se caracterizează prin aceea
că au suprafeŃe foarte mari (ajung uneori la cîteva mii de m2), sunt amplasate la înălŃimi mari (10—
20 m), pot fi plane sau boltite, cu luminatoare longitudinale şi transversale, cu sau fără obstacole
contra incendiilor.
Elementele de construcŃie portante ale acoperişurilor pot fi de trei feluri: cu căpriori şi
coarde; cu cadre; cu arce boltite (netede, cu nervuri sau bolŃi reticulare).
Ca elemente de construcŃie portante ale acoperişurilor fără pod se folosesc, pe scară largă,
fermele din segmenŃi metalici, care se sprijină pe zidurile portante principale şi pe stâlpii din beton
armat.
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Acoperişurile sunt prevăzute cu termoizolaŃie realizată prin: podină simplă de stinghii sau
scînduri ori podină dublă şi strat intermediar de aer. În cazul învelitorilor din carton asfaltat, stratul
izolant este format din gudron sau smoală, cu grosimea de 3—4 cm şi mai mult.
Punctele periculoase mai importante în podurile şi la acoperişurile construcŃiilor sunt:
— În poduri: canalele de fum practicate în planşeul podului, zona canalelor de ventilaŃie, încăperile
mansardelor şi camerele de colectare;
— La acoperişuri: astereala şi elementele de susŃinere a acoperişului, termoizolaŃia, stratul
hidroizolant şi învelitoarea, în situaŃiile când aceasta din urmă este construită din materiale
combustibile (şindrilă, şiŃă, stuf, paie, carton asfaltat etc.).

1.3.2.

Caracteristicile incendiilor izbucnite în poduri şi la acoperişuri

Incendiile din poduri şi de la acoperişuri se propagă cu repeziciune, datorită: abundenŃei de
material lemnos uscat, sub forma elementelor de construcŃie (podină, ansambluri constructive din
lemn, astereala, termoizolaŃii şi învelitori combustibile); prezenŃei instalaŃiilor de ventilaŃie şi
mansardelor; lipsei compartimentărilor şi existenŃei golurilor pentru uşi, neprotejate cu închideri
speciale contra incendiilor; formării tirajului de aer (a curenŃilor de aer ascendenŃi), favorizat de
existenŃa lucarnelor şi a luminatoarelor.
În poduri, incendiile se propagă rapid şi în toate direcŃiile, degajând, cantităŃi mari de fum,
gaze toxice şi căldură, mai ales în cazul celor necompartimentate, cînd se formează tirajul. Fumul
inundă în scurt timp podul, încăperile de la etaj şi casa scării, fapt ce îngreunează foarte mult
acŃiunea de stingere. În cazul planşeelor combustibile, este posibilă prăbuşirea elementelor de
construcŃie ale acoperişului la etajele inferioare.
Viteza de propagare este mai mare când incendiul s-a extins la acoperiş, el putându-se
întinde de-a lungul coamei şi cornişei acestuia, în situaŃia că focul a cuprins elementele de
construcŃie combustibile..
În cazul acoperişurilor cu învelitori combustibile (paie, stuf, şindrilă, şiŃă, carton asfaltat
etc.), incendiul cuprinde cu repeziciune întreaga suprafaŃă a acestora, iar în exterior se manifestă
violent, cu flăcări înalte şi fum intens. CurenŃii de aer ascendenŃi ridică la mare înălŃime paiele şi
alte părŃi din elementele combustibile supuse arderii sau numai scântei şi jeratic şi le transportă la
distanŃe mari, putând întâlni substanŃe combustibile şi genera noi incendii.
Când învelitorile sunt realizate din tablă, incendiile se manifestă numai în pod,
caracterizându-se prin arderea asterelei şi a celorlalte elemente de construcŃie ale acoperişului, în
acest caz, proporŃiile incendiului se pot stabili prin observarea schimbării culorii tablei învelitoare
(care devine brumărie sau roşie) sau, pe timp de iarnă, prin topirea zăpezii în zona ce arde mai
intens.
La incendiile izbucnite la acoperişurile cu poduri se întâlnesc următoarele situaŃii
caracteristice :
— arderea a cuprins numai podina podului;
— arderea a cuprins astereala şi învelitoarea combustibilă a clădirii;
— incendiul a izbucnit în mansardă.
Când incendiul a cuprins numai podina podului, propagarea acestuia este favorizată de
prezenŃa materialului combustibil din care este confecŃionată podina şi de tirajul format în poduri,
în special în cele lipsite de compartimentări, datorită lucarnelor, luminatoarelor şi altor goluri
deschise.
IniŃial, propagarea se face mai lent, din interior spre exterior, şi este însoŃită de degajări de
fum mult, compus din oxid şi bioxid de carbon, iar temperatura variază între 900—1000°C.
PrezenŃa planşeelor cu goluri permite şi ea propagarea ascunsă a incendiului, pe orizontală,
iar acumularea în zona coamei acoperişurilor a produşilor arderii incomplete şi a gazelor
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combustibile volatile, supraîncălzite, creează pericolul înaintării incendiului la astereala şi la elementele portante ale acoperişului, putând duce la prăbuşirea acestuia, la înlesnirea pătrunderii
incendiului, prin planşeu, la etajele inferioare şi, deci, la generalizarea lui în întreaga construcŃie, la
inundarea cu fum a caturilor inferioare, prin casa scărilor, îngreunînd evacuarea persoanelor şi
bunurilor materiale, precum şi intervenŃia 1a incendiu.
În cazul podurilor etanşe (cu lucarne şi luminatoare închise), arderea este iniŃial mai intensă,
datorită prezenŃei oxigenului în mediul înconjurător. Pe măsură, însă, a acumulării de mari cantităŃi
de fum, aceasta devine mai lentă, ca o consecinŃă a micşorării procentului de oxigen din zonă.
Până la executarea desfacerilor în acoperiş, propagarea incendiului se face mai mult
orizontal, fiind favorizată de prezenŃa materialelor combustibile din compunerea podinei. După
desfacerea acoperişului, propagarea se va face pe verticală, proces influenŃat de afluxul de oxigen în
zona de ardere şi de formarea tirajului. În această situaŃie, propagarea incendiului se va (face de la
cornişe spre coamă şi de-a lungul acoperişului.
Dacă elementele portante sunt ignifugate, viteza de ardere şi de propagare a incendiului este
mai mică, dar jeraticul aprins, care cade pe podina combustibilă neprotejată, poate duce la
aprinderea acesteia şi, astfel, facilită propagarea incendiului spre caturile inferioare.
În momentul ieşirii incendiului la suprafaŃa învelitorii, are loc o dezvoltare bruscă a arderii,
datorită afluirii spre locul incendiului a unei mari cantităŃi de aer proaspăt, care va întreŃine şi
intensifica arderea şi va contribui la propagarea incendiului pe întreaga suprafaŃă a învelitorii, dacă
aceasta este combustibilă.
Când incendiul a cuprins învelitoarea combustibilă şi, prin intermediul materialelor
combustibile din componenŃa acoperişului, s-a propagat în întregul pod, arderea se manifestă cu
violenŃă, flăcările ies prin lucarne şi luminatoare, iar tirajul format contribuie puternic la creşterea
intensităŃii arderii. În aceste condiŃii, are loc pierderea capacităŃii portante a elementelor de
susŃinere, prăbuşirea acestora în pod şi la etajele inferioare fiind iminentă.
Incendiile izbucnite la mansarde pot lua forme de dezvoltare complicate, datorită marii
varietăŃi de substanŃe combustibile aflate în încăperile acestora. Din mansarde, incendiul se propagă
cu repeziciune, prin golurile existente şi pe căi ascunse, cuprinzînd suprafaŃa întregului pod.
La acoperişurile fără pod, situaŃiile mai deosebite care se pot ivi sunt:
— incendiul a izbucnit la acoperiş (la elementele de construcŃie combustibile) şi periclitează
secŃiile pe care le adăposteşte acesta;
— incendiul a izbucnit în secŃie şi periclitează acoperişul.
Când acoperişul este montat pe ferme metalice, acestea, datorită temperaturii ridicate, încep
să se flambeze, îşi pierd capacitatea portantă şi se prăbuşesc, odată cu acoperişul pe care îl
susŃineau, în interiorul construcŃiei, creînd pericolul de accidentare şi de producere de noi incendii.
În situaŃia când cea care arde este hidroizolaŃia, incendiul se propagă cu repeziciune pe
întreaga suprafaŃă a acoperişului, ulterior pătrunzând în masa combustibilă, distrugînd elementele
portante şi creînd posibilitatea prăbuşirii acestora. Totodată, smoala topită arde şi, prin picurare,
poate produce arsuri pe părŃile descoperite ale corpului sau genera noi focare de incendiu pe locurile
unde cade.
Incendiile izbucnite în secŃiile de producŃie au posibilitatea să se propage şi la elementele
combustibile ale acoperişului, din cauza acumulării în părŃile superioare ale acestuia a fumului şi
produşilor arderii incomplete supraîncălziŃi sau a dezvoltării focului pe verticală, în cazul cînd
luminatoarele şi lucarnele sunt deschise.
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Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

Aprecierea locului incendiului şi a proporŃiilor acestuia se poate face, iniŃial, din exterior,
după fum, flacără, locul de topire a zăpezii, culoarea învelitorii din tablă.
Pentru recunoaştere, se folosesc scările interioare care ajung la pod şi care se găsesc pe căile
probabile de propagare a incendiului, scările de incendiu sau autoscările din dotarea pompierilor,
acoperişurile construcŃiilor vecine, pe care se pot instala scări etc.
Echipa de recunoaştere trebuie să fie condusă de persoane care cunosc topografia locului
(ingineri, tehnicieni, şeful formaŃiei civile de pompieri etc.) şi îşi va începe activitatea din podul
incendiat. La podurile cu suprafaŃă mare, se recomandă ca recunoaşterea să se execute pe mai multe
direcŃii, comandantul intervenŃiei stabilind locul şi ora de întâlnire a echipelor ce au executat
recunoaşterea.
Pe timpul recunoaşterii se va stabili:
— prezenŃa persoanelor în poduri şi mansarde, căile şi mijloacele de salvare a acestora;
—locul incendiului, suprafaŃa incendiată, caracterul incendiului şi direcŃiile de propagare,
caracteristicile constructive ale elementelor podului şi acoperişului, starea lor şi tipul învelitorii;
— prezenŃa instalaŃiilor electrice şi de ventilaŃie sub tensiune şi necesitatea deconectării lor;
— pericolul propagării incendiului la etajele superioare;
— poziŃia lucarnelor şi luminatoarelor din apropierea locului incendiat, dacă acestea pot fi
folosite pentru evacuarea fumului, introducerea dispozitivelor de stingere în pod sau dirijarea
incendiului pe verticală;
— prezenŃa zidurilor contra incendiilor, care pot fi folosite pentru amplasarea servanŃilor;
— existenŃa scărilor de incendiu necesare realizării dispozitivelor de luptă;
— necesitatea şi locurile unde se vor executa deschideri în acoperiş, pentru pătrunderea
servanŃilor în pod, pentru evacuarea fumului şi dirijarea propagării incendiului pe verticală, precum
şi a locurilor unde se vor executa obstacole pentru limitarea propagării incendiului.
Pe timpul recunoaşterii la incendiile izbucnite la acoperişurile fără pod şi cu suprafaŃă mare,
comandantul intervenŃiei va stabili:
— prezenŃa materialelor combustibile din componenŃa elementelor de construcŃie a
acoperişului;
— tipul acoperişului, al termoizoiaŃiei şi hidroizolaŃiei acestuia;
— înălŃimea acoperişului de la nivelul pardoselii şi posibilitatea acŃionării cu Ńevile tip ,,B",
pentru refularea jeturilor de apă de pe scările culisabile amplasate în clădire;
— caracteristicile proceselor tehnologice ce se desfăşoară în secŃia incendiată şi a
materialelor existente în încăperi, pericolul ce-l prezintă pentru acestea focul, fumul şi apa;
necesitatea evacuării bunurilor materiale.
La acest gen de acoperişuri recunoaşterea incendiului se execută iniŃial în exterior şi apoi în
interiorul clădirii, pe toate laturile construcŃiei, în toate încăperile, respectîndu-se regulile de
asigurarea securităŃii servanŃilor.

b) SubstanŃe stingătoare
Pentru stingerea incendiilor izbucnite în poduri şi la acoperişuri se recomandă folosirea apei,
refulată cu Ńevi tip ,,B". ServanŃii vor folosi pentru protecŃie măştile contra fumului cu cartuş pentru
oxid de carbon sau cartuş polivalent, dar mai ales aparatele izolante. La acoperişurile fără pod, se va
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acŃiona cu jeturi de apă compacte, refulate de Ńevi tip „B" sau de autotunurile de stins incendii, care
vor fi introduse direct în interiorul construcŃiilor.
c) Stingerea
Pentru lichidarea incendiilor izbucnite în poduri, se organizează, de regulă, două sectoare de
intervenŃie:
— unul în podul incendiat, iar în cazul învelitorilor combustibile, şi pe acoperiş;
— altul la etajele inferioare, în interiorul clădirii.
Misiunea sectorului de stingere din pod este să protejeze elementele portante ale
acoperişului, localizînd şi lichidînd focarele descoperite, să evacueze fumul, să demoleze şi să
demonteze elementele de construcŃie distruse prin ardere, care pot provoca accidente, sau pe cele
care sunt în pericol de a fi incendiate. De asemenea, acestui sector i se va încredinŃa şi misiunea de
limitare a propagării incendiului, prin crearea de obstacole de-a lungul întregii suprafeŃe supuse
arderii, cu lăŃimi de 2—4 m şi prin desfacerea hidroizolaŃiilor şi termoizolaŃiilor, pentru a descoperi
căile ascunse de propagare.
Pentru crearea unor obstacole pe direcŃia de propagare a incendiului şi grăbirea ritmului
lucrării, la această activitate vor fi concentraŃi toŃi servanŃii toporaşi din garda de intervenŃie.
Dimensiunile obstacolelor se stabilesc în funcŃie de combustibilitatea elementelor constructive, de
condiŃiile atmosferice, viteza vântului etc., iar pe aliniamentul lor se vor destina Ńevi, cu misiunea de
protejarea acestor obstacole şi limitarea propagării incendiului.
Pentru pătrunderea în podul incendiat, în vederea desfăşurării acŃiunilor de stingere,
servanŃii vor executa deschideri în zona cornişelor, cât mai aproape de locul incendiat şi apoi vor
acŃiona cu jetul de sus în jos şi de departe spre aproape.
În vederea evacuării fumului şi a produşilor arderii incomplete supraîncălziŃi, se vor executa
deschideri la coamă, luându-se măsuri deosebite împotriva prăbuşirii servanŃilor care îndeplinesc
această misiune.
Materialele arse se demolează şi se depozitează în pod, aşezîndu-se în apropierea
elementelor portante, în scopul evitării prăbuşirii lor. Planşeele se demolează, începând din partea
exterioară a focarului, spre centru.
AcŃiunea servanŃilor pe acoperiş, este admisă numai în cazul existenŃei învelitorilor
combustibile, cu condiŃia ca aceştia să fie asiguraŃi cu cordiŃe şi să aibă la dispoziŃie căi sigure de
retragere. Accesoriile de stingere vor fi asigurate cu cordiŃe, pentru a nu se prăbuşi, tîrînd după ele
şi servanŃii. Deplasarea servanŃilor pe acoperişuri, dacă aceasta este absolut obligatorie, se va face
numai pe coamă, de către un număr limitat de oameni, asiguraŃi, şi numai la ordinul comandantului
intervenŃiei.
Dispozitivele de stingere se vor realiza pe scările de incendiu, pe scări culisabile şi autoscări
mecanice sau paralel cu pereŃii portanŃi, prin ridicarea acestora de către servanŃi, cu ajutorul
cordiŃelor.
Pentru protecŃia etajelor inferioare, în cazul planşeelor combustibile, în sectorul de
localizare se vor destina Ńevi tip ,,C", care vor acŃiona numai când incendiul a pătruns în încăperile
de sub pod. În zonele periclitate din acest sector, se vor lua măsuri de executarea evacuării
oamenilor şi bunurilor materiale.
În cazul incendiilor la acoperişurile fără pod şi cu suprafaŃă mare, sectoarele de stingere se
organizează astfel:
— în interiorul clădirii;
— pe acoperiş, dacă învelitoarea este combustibilă.
Când are loc propagarea rapidă a incendiului, comandantul intervenŃiei trebuie să ia măsura
executării unor intervale de siguranŃă, prin tăieri şi demolări. La executarea acestei operaŃiuni,
servanŃii trebuie atenŃionaŃi să nu demoleze elementele de susŃinere ale acoperişului, întrucît prin
aceasta are loc pierderea capacităŃii portante a elementelor de susŃinere, fiind posibile prăbuşiri.
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În acelaşi timp, în paralel cu desfăşurarea acŃiunilor de stingere, comandantul intervenŃiei
trebuie să organizeze şi evacuarea bunurilor materiale şi a utilajelor ce pot fi mutate. În cazul
existenŃei unor maşini grele, el va lua măsuri să le acopere cu prelate umede, ferindu-le, în acest fel,
de efectul focului şi al apei.
Când acoperişul s-a prăbuşit parŃial, sectoarele de stingere se vor reorganiza astfel:
— un sector de stingere pe acoperiş, cu misiunea de limitare a propagării incendiului la
porŃiunile neincendiate;
— un sector în zona prăbuşirii, pentru localizarea şi lichidarea noului factor. În acest sector,
pentru stingere se vor folosi Ńevile tip „B" şi tunurile de apă cu acŃiune din interior.
Când se intervine pentru stingerea incendiilor izbucnite în mansardele clădirilor, se va
acŃiona astfel:
— se va proceda la dezvelirea acoperişului într-un loc, prin care se va refula apa pulverizată
direct asupra focarelor de ardere din încăperea incendiată;
— dacă incendiul a luat proporŃii, pătrunzînd şi în interiorul pereŃilor dubli cu umplutură, se
va proceda la desfacerea acestora şi se va continua refularea apei, până la lichidarea completă a
focarelor.
Incendiile izbucnite la acoperişurile cu învelitori combustibile (carton asfaltat, şindrilă, şiŃă,
paie şi stuf), cât şi la cele din Ńiglă sau eternit, pun probleme deosebite comandantului intervenŃiei,
datorită următoarelor caracteristici:
— de regulă, incendiile cuprind, până la sosirea gărzii de intervenŃie, întreaga suprafaŃă a
învelitorii, arderea manifestîndu-se violent, cu flăcări înalte;
— datorită curenŃilor de aer ascendenŃi, părŃi aprinse din învelitoare şi jeratic sunt ridicate la
mare înălŃime şi purtate de vînt până la distanŃa de 600—800 m, putînd provoca noi "incendii, la
locul de cădere;
— datorită temperaturilor ridicate, gudronul din componenŃa cartonului asfaltat se topeşte şi
se scurge pe sol, producînd arsuri pe părŃile neprotejate ale corpului servanŃilor şi creînd pericolul
izbucnirii altor incendii.
Când intervenŃia se face în timp scurt, este posibil ca incendiul să nu fi cuprins întreaga
suprafaŃă a acoperişului. În acest caz, servanŃii se vor amplasa pe acesta, astfel încât să aibă în faŃă
direcŃia de propagare a incendiului. Concomitent cu acŃiunea de stingere, se va lucra şi la realizarea
obstacolelor împotriva incendiilor.
AcŃiunea de dezvelire a învelitorilor se va desfăşura astfel:
— pentru învelitorile din carton asfaltat, se desfac mai întâi şipcile care fixează fâşiile de
carton, apoi se desface învelitoarea de la coamă, iar cartonul este strâns sul, prin împingere de către
servanŃi cu picioarele, de la coamă spre cornişe înainte de expedierea acestora pe sol, servanŃii vor
atenŃia personalul, pentru a se preveni eventualele accidente;
— învelitoarele din şindrilă, şiŃă, stuf şi paie se desfac tot de la coamă spre cornişă. Pentru
desfacere, se vor folosi căngile din dotarea maşinilor de luptă, cu ajutorul cărora se vor smulge
snopii de paie sau stuf sau părŃi din şindrilă, în ordinea inversă a fixării pe astereala;
— pe timpul acŃiunii de stingere a incendiilor la acoperişurile cu învelitori din Ńiglă, eternit
sau azbociment, desfacerea va începe tot de la coamă, prin îndepărtarea olanelor de la creastă, după
care Ńiglele vor fi desfăcute cu mâna şi depuse în partea opusă propagării incendiului.
Pentru a nu spori valoarea pagubelor prin aruncarea şi distrugerea materialelor neafectate de
incendiu, acestea vor fi trecute din mână în mână, până la sol, unde se vor depozita în stive.
Îndepărtarea Ńiglelor se poate face şi prin folosirea unui plan înclinat, de la cornişe la sol, format din
una-două scânduri lungi.
Plăcile de eternit sau azbociment se desfac cu ajutorul toporaşelor, scoŃându-se, placă cu
placă, din cuiele de fixare pe şipci, depozitându-se şi evacuîndu-se, apoi, la fel ca şi Ńiglele.
În ceea ce priveşte lucrul cu apă, se atrage atenŃia asupra faptului că refulându-se apa cu jet
compact, se ajunge la distrugerea Ńiglelor şi a plăcilor, datorită forŃei de şoc a acestuia. De
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asemenea, aruncându-se cantităŃi mari de apă pe Ńiglele sau plăcile de eternit sau azbociment
supraîncălzite, se va obŃine o contracŃie rapidă a acestora, urmată de spargerea lor în bucăŃi mici,
care pot răni grav pe servanŃi, motiv pentru care se va folosi jetul pulverizat, şi aceasta numai în
cazul apariŃiei flăcărilor.
Succesul în acŃiunea de stingere la acoperişurile cu pod se obŃine numai prin introducerea
şefilor de Ńeavă direct în pod, prin locaşe de pătrundere realizate cât mai aproape de incendiu, unde,
de pe poziŃii de luptă aflate în apropierea zidurilor portante sau cornişelor, asiguraŃi cu corzi şi
cordiŃe şi echipaŃi cu aparate izolante, aceştia vor putea să lichideze incendiul, în timpul cel mai
scurt.
Se interzice cu desăvârşire lucrul servanŃilor de pe sol şi refularea apei pe învelitori
incombustibile, cât şi amplasarea acestora pe coama acoperişurilor, dacă învelitorile nu sunt
combustibile, iar incendiul nu se propagă, prin lucarne şi luminatoare, la exterior.
1.4. Stingerea incendiilor pe şantiere de construcŃii
1.4.1.

Caracteristicile constructive ale şantierelor

Şantierele sunt teritoriile care cuprind lucrări complexe, ale căror mărime şi importanŃă
depind, în mare măsură, de natura obiectivului care se construieşte.
Ele cuprind două sectoare de activitate, şi anume:
— lucrările de organizare de şantier, care sunt lucrări provizorii, cu o durată maximă de 5
ani, avînd rolul de deservire a activităŃii de execuŃie a lucrărilor de bază, după care vor fi demolate;
— lucrările definitive, care au caracter permanent (se mai numesc şi lucrări de bază) şi se
pot afla în mai multe stadii: urmează a fi executate, sunt în curs de execuŃie sau au fost executate.
Lucrările de organizare de şantier se caracterizează, din punct de vedere constructiv, prin
aceea că majoritatea obiectivelor care le compun au întrebuinŃări din cele mai diferite, sunt de tip
baracament, realizate din materiale combustibile (panouri fabricate din scândură, din stufit sau
p.f.l.), unele protejate, parŃial, prin tencuieli din mortar de var, numai în interiorul
compartimentărilor (birouri, cantine, magazii, dormitoare etc.).
Specific acestor lucrări mai sunt:
— prezenŃa unor depozite de materiale de diverse tipuri, cu proprietăŃi fizico-chimice
diferite, cu caracteristici de ardere şi comportare la foc variate, dispuse în aer liber sau adăpostite în
spaŃii acoperite, deschise sau închise, în care se găsesc: vopseluri, carbid, butelii cu gaze
comprimate, uleiuri, lacuri, carton asfaltat, binale, lichide combustibile etc.;
— existenŃa diferitelor ateliere de deservire, care dispun de instalaŃii de iluminat, forŃă şi
încălzire cu caracter de provizorat şi, deci, cu un mare pericol de incendiu;
— prezenŃa unui numeros parc de maşini (autocamioane, autobasculante, tractoare,
cimentrucuri etc.), a căror garare, întreŃinere şi alimentare nu se pot face în condiŃiile garajelor
permanente.
Datorită amplasării lor, în majoritatea situaŃiilor, în afara localităŃilor, uneori chiar la mari
distanŃe de acestea, lucrările de organizare de şantier au o alimentare cu apă pentru incendiu de tip
provizoriu, reprezentată prin bazine, conducte subterane sau chiar suspendate şi, în mod
excepŃional, prin surse naturale de apă amenajate pentru a fi folosite în caz de incendiu (cu rampe
de alimentare, diguri pentru păstrarea unor cantităŃi mai mari de apă, consolidarea, malurilor şi
amenajarea căilor de acces etc.).
Căile de acces spre aceste lucrări au, iniŃial, caracter de provizorat şi, de cele mai multe ori,
datorită deplasării a numeroase mijloace de transport, devin greu circulatorie sau chiar
impracticabile şi, de aceea, inaccesibile maşinilor de luptă.
Lucrările definitive, în special cele aflate în faza de execuŃie, se caracterizează prin:
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— prezenŃa în interiorul şi la exteriorul acestora a cofrajelor combustibile, a schelelor,
eşafodajelor, canalelor şi a jghiaburilor folosite temporar în construcŃii, care, în majoritatea lor, sunt
confecŃionate din materiale combustibile;
— existenŃa unor elemente de construcŃii care încă nu au rezistenŃa corespunzătoare (scările
interioare, planşeele, pereŃii etc.), întrucât nu au fost finisate;
— transformarea multor încăperi finisate, situate la caturile inferioare ale construcŃiei, în
magazii şi depozite cu însemnate cantităŃi de materiale, multe combustibile, sau în încăperi de
serviciu şi ateliere, unde se desfăşoară activităŃi specifice, care măresc considerabil atât pericolul de
incendiu cât şi posibilităŃile de propagare a acestuia;
— folosirea unor instalaŃii provizorii de iluminat, de forŃă şi, mai ales, de încălzit, în sezonul
rece, pentru asigurarea condiŃiilor normale de lucru, precum şi a altor agregate acŃionate electric
(macarale, perforatoare, ascensoare etc.), care pot genera incendii;
— căi de acces greu practicabile, intersectate de diferite lucrări de instalaŃii subterane
(şanŃuri, canale) ori blocate cu materiale necesare lucrului, fapt ce îngreunează mult intervenŃia
maşinilor de luptă în caz de incendiu.

1.4.2.

Caracteristicile incendiilor izbucnite pe şantiere

Din studiul statisticii incendiilor izbucnite pe şantiere rezultă că majoritatea acestora au avut
loc în sectorul lucrărilor de organizare de şantier.
a) Incendiile izbucnite în acest sector au aceleaşi caracteristici şi se propagă asemenea celor
izbucnite în depozitele de mărfuri. În mod deosebit, propagarea incendiilor în sectorul organizare de
şantier este favorizată de concentrarea unor mari cantităŃi de materiale combustibile, de cele mai
multe ori în condiŃii neregulamentare (mai multe tipuri de materiale în aceleaşi încăperi, cu
intervale şi distanŃe micşorate şi măsuri de prevenirea şi stingerea incendiilor reduse).
b) Incendiile izbucnite în sectorul lucrărilor de organizare de şantier sunt mai periculoase,
întrucît se pot propaga cu repeziciune la construcŃiile vecine, amplasate de regulă la distanŃe mici
unele de altele şi în care se pot afla, de asemenea, mari cantităŃi de materiale combustibile.
c) Pe timpul incendiului, în acest sector se poate crea pericolul producerii de explozii ale
buteliilor cu gaze lichefiate, ale butoaielor şi cutiilor cu carbid, lacuri, vopsele şi alte lichide
inflamabile şi foarte combustibile, care pot contribui în mod deosebit la propagarea incendiilor.
În sectorul lucrărilor de bază, pot izbucni incendii în următoarele puncte:
— la schelele combustibile folosite pentru ridicarea zidurilor construcŃiilor, cu posibilitatea
propagării acestora la materialele depozitate în încăperile clădirilor, precum şi la construcŃiile
improvizate şi depozitele de materiale combustibile din exterior;
— în interiorul clădirii, în faza de şantier, la cofrajele combustibile, schelele interioare sau la
depozitele improvizate din încăperile construcŃiei.
Incendiul izbucnit se propagă cu repeziciune, favorizat fiind atât de existenŃa marilor
cantităŃi de materiale combustibile cât şi de accesul nestingherit al oxigenului în zona incendiată,
prin numeroasele deschideri existente la clădirile fără uşi şi ferestre.
Pe timpul incendiilor se degajă temperaturi pînă la 800°C, iar în cazul arderii lichidelor
combustibile sau inflamabile, acestea pot depăşi 1000°C.
Arderile sunt incomplete şi însoŃite de degajări mari de fum dens şi gaze toxice, cum sunt
oxidul şi bioxidul de carbon, datorită prezenŃei în depozitele improvizate a materialelor chimice
folosite în construcŃii, substanŃe cu proprietăŃi fizico-chimice şi comportări la foc diferite.
Creşterea intensităŃii arderii este determinată şi de formarea tirajului, care facilitează
schimbul de gaze şi schimbările de sens, contribuind la propagarea incendiului în toate direcŃiile.
În sectorul de bază, deosebit de periculoase sunt incendiile izbucnite la elementele de
susŃinere ale planşeelor şi zidăriilor, a căror distrugere prin ardere duce la prăbuşirea acestora.
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AcŃiunea servanŃilor pentru localizarea şi lichidarea incendiilor din aceste sectoare este mai
periculoasă ca în alte situaŃii, din cauza existenŃei numeroaselor goluri neprotejate şi insuficient
consolidate, practicate în planşee sau casele scărilor, prin care se pot prăbuşi şi accidenta oameni.

1.4.3.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

În raport de dimensiunile şantierului şi ale obiectivelor care ard, recunoaşterea se execută de
către una sau mai multe grupe.
InexistenŃa sau impracticabilitatea căilor de acces, a scărilor, precum şi prezenŃa şanŃurilor,
canalelor şi gropilor, impun necesitatea participării în cadrul echipei de recunoaştere şi a
personalului tehnico-ingineresc de pe şantier, care să-i conducă pe pompieri, pe drumurile cele mai
scurte şi sigure, spre locul incendiului.
Pe timpul executării recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
— dacă sunt persoane care nu ştiu de existenŃa incendiului şi de pericolul ce-1 prezintă
acesta pentru integritatea lor;
— locul incendiului, proporŃiile acestuia, posibilităŃile de propagare, natura substanŃelor
care ard ori care se găsesc depozitate în construcŃiile apropiate de incendiu şi sunt ameninŃate de
acesta, trebuind urgent evacuate;
— natura şi starea schelelor incendiate sau a elementelor de susŃinere ale cofrajelor,
rezistenŃa lor în urma solicitărilor termice, pericolul de prăbuşire a acestora şi măsurile ce trebuie
luate pentru protecŃia servanŃilor şi a dispozitivelor de luptă;
— starea scărilor interioare, posibilitatea folosirii lor pentru realizarea dispozitivelor de
luptă, pericolul propagării incendiului, prin aceste scări, la încăperile sau caturile vecine locului
incendiat şi ce măsuri trebuie luate pentru împiedicarea acestui proces;
— prezenŃa şi marcarea golurilor neprotejate, eliminarea pericolului ce-l prezintă acestea
pentru oameni şi pentru propagarea incendiului, prin intermediul lor, la caturile superioare şi
inferioare;
— posibilitatea evacuării materialelor şi substanŃelor combustibile şi a depozitării lor în
locuri ferite de efectul distructiv al focului, fumului şi apei, iar, în caz contrar, măsurile de protecŃie
ce pot fi luate;
— pericolul de electrocutare a servanŃilor, datorită prezenŃei numeroaselor instalaŃii electrice
şi măsurile de deconectarea şi scoaterea lor de sub tensiune;
— existenŃa substanŃelor care, în prezenŃa apei, pot genera amestecuri explozive, numărul şi
starea buteliilor de oxigen aflate în pericol de explozie, posibilitatea evacuării sau protejării lor;
— existenŃa surselor de apă şi posibilităŃile practice de folosire a lor pentru alimentarea
maşinilor de luptă.
b) SubstanŃe stingătoare
În funcŃie de natura materialelor care ard, pentru stingerea incendiilor pe şantiere se vor
folosi următoarele substanŃe stingătoare:
— apa, refulată prin Ńevi tip „B" sau autotunuri de intervenŃie, când ard materiale lemnoase,
fie din componenŃa panourilor prefabricate din lemn ale baracamentelor, fie sub forma binalelor,
parchetelor, cherestelei etc.;
— spumele şi prafurile stingătoare tip „Florex", în cazul când s-au aprins şi ard lichide
combustibile sau inflamabile.
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c) Stingerea

OperaŃiunea de stingere a incendiilor izbucnite pe şantiere este mult îngreunată de lipsa
scărilor şi inexistenŃa obstacolelor contra incendiilor, de lipsa, de apă, de blocarea căilor de acces
către construcŃie etc.
Varietatea de construcŃii provizorii, de instalaŃii şi de materiale, panica, mai ales în situaŃia
incendiilor izbucnite la anexe (barăci, dormitoare), pun probleme deosebite comandantului
intervenŃiei, care dacă nu execută o recunoaştere amănunŃită şi nu face o judicioasă analiză a
situaŃiei, poate rata acŃiunea de stingere.
Stingerea incendiilor se organizează pe sectoare de stingere, de regulă, în interiorul şi la
exteriorul construcŃiei.
Pentru stingere, se va acŃiona cu Ńevi tip ,,B" şi autotunuri de intervenŃie, folosindu-se jetul
compact pentru localizarea şi lichidarea incendiilor izbucnite,1a exterior, urmărindu-se ca prin forŃa
de şoc a jetului să se desprindă părŃile arse de cele nearse şi să se limiteze pătrunderea focului spre
interiorul clădirii.
Va urmări, în mod deosebit, să se păstreze capacitatea portantă a elementelor de construcŃie
şi schelelor, servanŃii acŃionând de pe poziŃii de lucru situate la acelaşi nivel sau mai sus decît
focarul, avînd curenŃii de aer în faŃă sau lateral şi refulând apa de sus în jos, pentru a se asigura
umectarea unei suprafeŃe cât mai mare de material supus arderii.
În situaŃia când ard numai schelele, este indicat ca dispozitivele de stingere să se realizeze
prin interiorul construcŃiei şi să se acŃioneze din aceasta spre exterior, la toate caturile, limitându-se,
astfel, propagarea incendiului în interiorul construcŃiei.
Dacă incendiul a izbucnit în interiorul construcŃiilor, comandantul intervenŃiei trebuie să
acŃioneze cu Ńevi tip „C", cu robinet şi ajutaje pulverizatoare, supraveghind ca apa să fie utilizată în
mod raŃional, pentru a nu se slăbi capacitatea portantă a elementelor de construcŃie nefinisate
(planşee, stâlpi, fundaŃii).
În toate cazurile, comandantul intervenŃiei trebuie să acorde o atenŃie deosebită
construcŃiilor vecine, în special celor provizorii, care adăpostesc materiale, apărându-le împotriva
incendiilor prin destinarea unor Ńevi tip ,,C" şi instalarea echipelor de vânători de scântei, cu
misiunea de supraveghere şi lichidare a noilor focare apărute, ca urmare a transportului de către
vânt a scânteilor şi jeraticului.
Dacă nu se dispune de forŃe şi mijloace suficiente pentru localizarea şi lichidarea
incendiului, comandantul intervenŃiei trebuie să conjuge acŃiunea Ńevilor cu cea a servanŃilor
toporaşi, pentru desfacerea cofrajelor ameninŃate de incendiu şi demolarea schelelor şi eşafodajelor
aflate pe direcŃia de propagare a incendiului.
Pe tot timpul desfăşurării acŃiunii de stingere, comandantul intervenŃiei va acorda o atenŃie
deosebită asigurării securităŃii servanŃilor, ordonînd acoperirea golurilor între etaje, asigurarea cu
cordiŃe a şefilor de Ńeavă ce lucrează pe schele, precum şi asigurarea liniilor de furtun, în vederea
evitării prăbuşirii lor şi, implicit, a servanŃilor la sol.
În interiorul construcŃiei, servanŃii vor lucra în echipe mici, de 1—2 militari, interzicîndu-se
concentrarea mai multora dintre aceştia pe elementele de construcŃie nefinisate. Şi în acest caz,
servanŃii vor fi echipaŃi cu aparate izolante sau măşti contra fumului şi gazelor, cu cartuş pentru
oxid de carbon.
1.5. Stingerea incendiilor în clădiri înalte
CondiŃiile vieŃii moderne, marile aglomerări urbane au determinat dezvoltarea clădirilor pe
verticală, înălŃimea construcŃiilor administrative, social-culturale şi de locuit crescînd continuu.
Din punctul de vedere al pompierilor, „clădiri înalte" sunt considerate acele construcŃii
civile la care pardoseala ultimului cat folosibil este situată la înălŃimea de 28 m sau mai mult,
154

Servant pompier

Sp2

deasupra nivelului terenului accesibil vehiculelor de intervenŃie ale pompierilor, cu excepŃia
blocurilor de locuinŃe P + 11 etaje şi a unor turnuri care nu sunt destinate adăpostirii oamenilor.
IntervenŃia pentru stingerea incendiilor la clădirile înalte comportă pericole specifice
deosebite, generate de greutăŃile legate de evacuarea rapidă a oamenilor aflaŃi în pericol, de riscul
de prăbuşire parŃială sau totală a clădirii, de dificultăŃile pe care le întîmpină servanŃii pentru a
acŃiona la etajele superioare, pentru transportarea accesoriilor de salvare şi stingere la mare
înălŃime.
1.5.1.

Caracteristicile constructive ale clădirilor înalte

Clădirile înalte sunt construcŃii numai de gradul I de rezistenŃă la foc, cu pereŃi şi acoperiş
incombustibile (cu excepŃia încăperilor situate deasupra plăcii din beton armat a clădirii) şi cu
pardoseli, tâmplărie şi tavane suspendate, construite din materiale care nu trebuie să permită
propagarea incendiului.
În scopul limitării proporŃiilor unui eventual incendiu, cantitatea de materiale combustibile
care poate exista în clădire (atât în alcătuirea unor elemente de construcŃie sau finisaj, cât şi în
mobilier sau alte obiecte) este limitată.
Sarcina termică, rezultată din materialele şi elementele de construcŃie ale unei clădiri înalte,
nu trebuie să depăşească 275 MJ/m2 (60 000 kcal/m3), iar sarcina termică totală provenită din
elementele de construcŃie, mobilier sau alte materiale şi obiecte ce se află în clădirea înaltă, nu
trebuie să fie mai mare de 840 MJ/m2 (200 Mkcal/im2), corespunzând unei durate teoretice de
incendiu de cca. două ore. Această sarcină termică reprezintă echivalentul încărcăturii uniforme cu
lemn de 50 kg/m2, respectiv al unei grosimi a stratului de cca. 8 cm.
Pentru împiedicarea propagării incendiilor, în clădirile înalte sunt prevăzute
compartimentări eficace, realizate prin pereŃi, planşee şi elemente de protecŃie a golurilor.
Dimensiunile maxime ale compartimentului de incendiu, separat de restul construcŃiei prin
pereŃi antifoc, sunt de 2200 m3 suprafaŃă şi 75 m lungime. Separarea încăperilor cu sarcină termică
mai mare de 840 MJ/m2 este făcută prin pereŃi şi planşee cu o rezistenŃă la foc de patru ore şi,
respectiv, două ore.
Golurile practicate în pereŃii antifoc, la intersecŃia coridoarelor sau a altor spaŃii folosite
pentru circulaŃie, sunt închise cu uşi din lemn pline sau geam armat, dotate cu dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu şi proiectate cu o rezistenŃă la foc de cel
puŃin 3 ore şi 30 minute.
Pentru limitarea propagării incendiului între porŃiunile de clădire înaltă cu destinaŃii diferite,
precum şi între căile de evacuare şi încăperile adiacente, sunt prevăzuŃi pereŃi cu limita de rezistenŃă
la foc de minimum două ore şi planşee incombustibile, rezistente la foc cel puŃin o oră.
PereŃii exteriori ai clădirilor înalte sunt realizaŃi din materiale incombustibile şi prevăzuŃi cu
copertine, parapete, balcoane, precum şi cu tâmplărie, de asemenea, incombustibile, pentru
împiedicarea transmiterii incendiului pe faŃade.
Ghenele verticale pentru instalaŃii sunt separate de restul construcŃiei prin pereŃi
incombustibili, cu limita de rezistenŃă la foc de cel puŃin o oră, iar uşile şi trapele de acces în acestea
au şi ele o rezistenŃă de minimum 30 minute.
Pentru intervenŃia rapidă a pompierilor, în caz de incendiu la caturile superioare, clădirile
înalte sunt prevăzute cu ascensoare cu capacitatea de transport de 3—6 servanŃi, plus echipamentul
şi accesoriile necesare ducerii acŃiunilor de stingere, care sunt calculate să asigure o funcŃionare de
cel puŃin 2 ore de la izbucnirea incendiului.
Din punct de vedere al dotării cu mijloace de stingere, clădirile înalte, în afara mijloacelor
iniŃiale de stingere, mai sunt prevăzute cu:
— instalaŃii speciale de stingere tip sprinkler, cu rezervă de apă de o oră;
— hidranŃi interiori capabili să refuleze 2,5 l/s şi să stropească simultan, cu jeturile la doi
hidranŃi, toate punctele clădirii, timp de două ore.
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Caracteristicile incendiilor izbucnite în clădirile înalte

TendinŃa de creştere a dimensiunilor clădirilor în plan vertical şi orizontal, numărul din ce în
ce mai mare de persoane adăpostite în acestea, apariŃia unor structuri din ce în ce mai complexe, cu
destinaŃii dintre cele mai diferite (hoteluri, restaurante, parcaje de autovehicule, birouri
administrative, magazine etc.), precum şi utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a maselor
plastice, reprezintă tot atâŃia factori care contribuie la desfăşurarea cu mare greutate a acŃiunii de
stingere a incendiilor şi de salvare a persoanelor din asemenea obiective. În clădirile înalte pot
izbucni incendii:
a) la instalaŃiile electrice amplasate în etajele tehnice de la ultimul nivel (camera
ascensoarelor, camera de distribuŃie a energiei electrice etc.), la subsoluri (instalaŃii de încălzire
centrală sau de ventilaŃie, pompe electrice pentru apă caldă şi rece etc.), precum şi la toate etajele,
unde se găsesc montate instalaŃii de distribuŃie a curentului cu contoare pentru locuinŃe;
b) în canalele (ghenele) pentru evacuarea gunoiului menajer, construite de la subsol până la
ultimul etaj şi, deci, susceptibile să înlesnească o propagare rapidă a incendiului izbucnit, de pildă,
la subsol, în depozitul de gunoi, către în sus, datorită tirajului, contribuind, totodată, la inundarea cu
fum şi gaze fierbinŃi a etajelor neprotejate, prin locurile de deversare a gunoaielor menajere;
c) în încăperile pentru locuit şi în birourile administrative, unde pot arde materialele
combustibile din compunerea mobilierului şi a celorlalte dotări interioare: lemn, Ńesături sau mase
plastice, covoare, perdele, saltele, lenjerie de pat şi de corp, îmbrăcăminte din bumbac, lână şi
amestecuri cu poliesteri etc.;
d) în boxele de depozitare amenajate în subsoluri sau la etajele intermediare, unde pot arde
rafturile şi stelajele din lemn sau materialele combustibile depozitate aici.
Toate aceste incendii au următoarele caracteristici specifice:
— propagarea incendiului de la un etaj inferior la unul superior se face cu uşurinŃă, prin
intermediul golurilor existente, cum sunt casele scărilor, dar mai ales prin trecerea directă prin
golurile faŃadelor, când acestea nu sunt prevăzute cu copertine, parapete, balcoane etc. Fenomenul
este explicat de faptul că aceste imobile se comportă ca nişte coşuri foarte înalte, al căror tiraj este
deosebit de puternic şi din care cauză aerul are tendinŃa să intre în construcŃie la nivelele
inferioare şi să iasă din ele la cele superioare, favorizînd deci propagarea flăcărilor şi a gazelor
fierbinŃi;
— fumul, căldura şi gazele toxice degajate prin ardere, inundă întreaga clădire, fapt ce va
facilita apariŃia panicii şi va îngreuna atât desfăşurarea acŃiunilor de salvare şi evacuare, cât şi a
celor de stingere;
— formarea tirajului în clădire este favorizată şi de diferenŃa de densitate a aerului în
interiorul clădirii şi la exteriorul acesteia, provocată de diferenŃa de temperatură, care, fiind mai
ridicată la interior, provoacă mişcarea aerului în sus şi ieşirea lui în exterior, prin etajele superioare.
Cu cât diferenŃa dintre temperatura interioară şi cea de la exteriorul clădirilor este mai mare, cu atât
tirajul de aer este mai puternic, creşterea lui fiind direct proporŃională cu înălŃimea clădirii;
— procesul de răspândire a fumului şi gazelor fierbinŃi are loc foarte rapid şi provoacă
apariŃia unor presiuni mari, care vor favoriza propagarea gazelor atât pe orizontală, cât şi pe
verticală. Acest fenomen apare indiferent de condiŃiile atmosferice şi are drept rezultat afumarea
geamurilor, încă de la declanşarea arderii, înainte chiar ca detectoarele şi instalaŃiile de evacuarea
fumului să intre în funcŃiune.
Incendiile izbucnite în clădirile înalte se mai caracterizează prin:
— prezenŃa în clădiri a unui număr mare de oameni care trebuie să fie salvaŃi, activitate
care, în multe situaŃii, nu poate fi realizată decât pe scările de acces ale clădirii;
— crearea panicii în rândurile locatarilor, fapt ce va îngreuna şi mai mult acŃiunea de salvare
şi de evacuare a acestora;
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— blocarea ascensoarelor de intervenŃie cu comandă prioritară şi a celor obişnuite, din care
cauză transportul pompierilor şi al accesoriilor de intervenŃie în zonele incendiate, precum şi
acŃiunea de salvare a persoanelor rămase în caturile superioare ale clădirii incendiate, vor fi
realizate cu mare dificultate.
Pe timpul incendiului la clădirile înalte, de regulă, se distrug total, prin ardere, mobilele,
finisările, încăperile şi izolaŃia acustică de pe plafon. Pe măsură ce focul cuprinde mobila tapiŃată,
pernele şi sofalele umplute cu fulgi sau poliuretan spongios, dezvoltarea incendiului se accentuează.
Intensitatea acestuia creşte şi mai mult, dacă au rămas instalaŃii de ventilaŃie nedeconectate,
mărindu-se astfel pericolul transmiterii incendiului la încăperile vecine, prin deschiderile cabinelor
electrice şi telefonice, prin spaŃiile ascunse din jurul conductelor ce străbat planşeele, prin
branşamentele electrice şi chiar prin izolaŃiile conductorilor electrici.
Din cauza temperaturii ridicate, grinzile de oŃel se deformează sau sunt deviate, se distruge
echipamentul telefonic şi electric etc.

1.5.3.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

Folosind ascensoarele cu comandă prioritară, casele scărilor şi autoscările din dotare,
comandantul intervenŃiei trebuie să ajungă cât mai repede la locul incendiului, unde trebuie să
stabilească:
— numărul persoanelor aflate în clădirea incendiată, pericolul în care se află, starea lor
(valizi, invalizi, tineri sau vârstnici), căile de salvare a acestora, necesitatea şi posibilităŃile concrete
de folosire a elicopterelor pentru salvare, modul de salvare (pe scări, cu ajutorul ascensoarelor, cu
autoscări pe cabluri de salvare, cu ajutorul tuburilor extensibile sau pernelor de salvare);
— existenŃa şi funcŃionarea ascensoarelor destinate acŃiunilor de salvare şi evacuare;
— locul, proporŃiile şi căile de propagare a incendiului;
— gradul şi căile de inundare cu fum şi gaze de ardere supraîncălzite, posibilitatea limitării
acestora prin acŃionarea sistemelor de închidere, necesitatea acŃionării sistemelor de ventilaŃie din
dotarea obiectivului, în scopul micşorării presiunii interioare şi a ritmului de inundare cu fum a
caturilor superioare, posibilitatea întrebuinŃării mijloacelor specializate din dotarea autospecialei
pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat (electroexhaustoare, electroventilatoare etc.);
— existenŃa instalaŃiilor speciale şi a mijloacelor interioare de stingere (instalaŃii sprinkler,
staŃii de pompe, reŃele de apă, hidranŃi interiori). Dacă acestea nu au fost puse în funcŃiune, vor fi
acŃionate chiar pe timpul executării recunoaşterii, de către personalul tehnic din compunerea
grupelor de recunoaştere;
— existenŃa conductei uscate de apă şi posibilitatea folosirii ei pentru racordarea
dispozitivului de luptă cât mai aproape de incendiu.
b) SubstanŃe stingătoare
Pentru stingerea incendiilor în încăperile clădirilor înalte, se va folosi apa refulată cu Ńevi tip
,,C", cu robinet şi ajutaje pulverizatoare.
Pulberile stingătoare vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la instalaŃiile telefonice şi
electrice, alături de bioxidul de carbon.
b) Stingerea
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Clădirile înalte ridică probleme deosebite pentru acŃiunea de stingere, datorită pericolelor
specifice, a grabei rezultate din dificultăŃile evacuării rapide şi totale a persoanelor aflate în
încăperile acestor construcŃii (multe din acestea vârstnice, infirme sau neputincioase, lipsite de
posibilităŃi fizice de a coborâ pe scări), a tendinŃei de transmitere a fumului, a gazelor arse
supraîncălzite şi a incendiului până la etajele superioare.
AcŃiunea de salvare şi de stingere întâmpină mari greutăŃi, chiar de la accesul rapid şi liber
al servanŃilor la etajul unde a apărut incendiul, întrucât ascensoarele pot fi pline cu fum sau
inaccesibile, iar în caz de evacuare totală, casa scărilor este prea aglomerată.
Baza succesului intervenŃiei la incendiile în clădiri înalte o constituie organizarea şi
executarea evacuării rapide a tuturor persoanelor aflate în imobil, ajungerea în timpul cel mai scurt
a pompierilor cu accesoriile necesare lucrului, la locul de izbucnire a incendiului, cu condiŃia ca
întreaga clădire să rămână stabilă în timpul şi după stingerea incendiului, condiŃie asigurată în parte,
de limita de rezistenŃă la foc de două ore, calculată pentru elementele portante şi autoportante.
În organizarea acŃiunii de salvare şi evacuare a persoanelor din încăperile clădirilor înalte
cuprinse de incendiu, comandantul intervenŃiei trebuie să aibă în vedere şi alte dificultăŃi, cum sunt:
— faptul că timpul necesar pentru evacuare creşte direct proporŃional cu înălŃimea clădirii,
în timp ce fumul şi gazele arse se răspândesc rapid, prin casa scărilor şi alte canale verticale,
complicând şi mai mult acŃiunea începută;
— concentrarea pe aceeaşi scară a mai multor zeci sau sute de persoane poate provoca, în
caz de panică, o dezordine atât de mare, încât evacuarea în continuare să devină extrem de dificilă,
chiar dacă este dirijată, având drept consecinŃă şi mai gravă întârzierea intervenŃiei pompierilor.
Pentru evitarea creării unor asemenea situaŃii, comandantul intervenŃiei este obligat să destine, la
nivelul fiecărui cat, servanŃi dotaŃi cu staŃii de radio, cu misiunea de a dirija fluxul de evacuare, de a
menŃine ordinea şi a linişti personalul intrat în panică;
— evacuarea trebuie făcută, de regulă, pe scările interioare, dacă acestea nu au fost inundate
de fum. Nu se vor neglija nici celelalte metode şi procedee de salvare de la înălŃime.
Pentru a grăbi ritmul de salvare şi evacuare a persoanelor din clădirile înalte ale căror
încăperi sunt cuprinse de flăcări, în special a celor blocate în etajele superioare locului incendiat,
din cauza inundării casei scărilor cu fum sau gaze fierbinŃi şi flăcări, comandantul intervenŃiei
trebuie să ia următoarele măsuri:
— să folosească, cu maximum de rapiditate, autospecialele de intervenŃie la înălŃime, pe
care le va amplasa în dreptul faŃadelor clădirii pe care flăcările nu se propagă spre caturile
superioare;
— să transporte la nivelul caturilor incendiate, cu ajutorul lifturilor de pe autospecialele de
intervenŃie la înălŃime sau al lifturilor cu comandă prioritară din compunerea obiectivului, servanŃii
şi mijloacele speciale de salvare din dotare, cum sunt: coşurile, tuburile extensibile şi cablurile de
salvare — pentru etajele superioare, scările din dotare şi pernele pneumatice de salvare — pentru
etajele inferioare.
Scoaterea fumului şi a gazelor arse în exteriorul clădirii, prin ventilarea zonelor incendiate
încă din stadiul iniŃial al dezvoltării incendiului, este necesară. Aceasta contribuie la scăderea
presiunii în interior, apărută ca urmare a procesului de ardere, asigurînd astfel eliminarea unuia
dintre principalii factori care contribuie la răspândirea fumului spre alte părŃi ale clădirii. În
condiŃiile actualei dotări a pompierilor, prin concentrarea mai multor autospeciale pentru evacuarea
fumului, gazelor şi pentru iluminat şi folosirea electroexhaustoarelor, electroventilatoarelor şi
bobinelor cu cablu proiector, alături de organizarea ventilaŃiei naturale realizate prin deschiderea
ferestrelor sau prin spargerea lor, în situaŃia când clădirea incendiată nu este prevăzută cu sisteme
de ventilaŃie, este posibilă efectuarea cu succes a operaŃiunii de evacuare a fumului.
În organizarea şi conducerea acŃiunilor de stingere a incendiilor izbucnite în clădirile înalte,
comandantul intervenŃiei trebuie să Ńină seama de următoarele principii:
— transportul forŃelor şi mijloacelor pentru stingere în clădirea incendiată trebuie făcut cu
ascensorul cu comandă prioritară (excepŃie face situaŃia în care incendiul a izbucnit chiar la etajul
tehnic, când servanŃii vor trebui să folosească casa scărilor);
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— servanŃii, echipaŃi cu costume de protecŃie anticalorică şi aparate izolante, vor transporta,
în prima urgenŃă, furtunuri şi Ńevi tip „C", pe care le vor racorda la conducta uscată, alimentată cu
apă de maşinile de luptă, sau cu care vor realiza dispozitive de stingere de sus în jos, prin ferestre,
de-a lungul pereŃilor clădirii, pe faŃadele pe care nu se propagă incendiul.
Ei vor mai transporta şi lămpi cu acumulator, electroexhaustoare, electroventilatoare şi
bobine cu cablu proiector, în vederea desfăşurării acŃiunii de evacuare a fumului.
În cazul blocării ascensoarelor, pentru ajungerea în timp scurt a servanŃilor şi accesoriilor în
zonele incendiate, se vor folosi autospecialele de intervenŃie la înălŃime cu ascensor, amplasate în
dreptul faŃadelor necuprinse de incendiu; — punctul de comandă al acŃiunii trebuie instalat la etajul
unde a izbucnit incendiul, iar la incendiile de mari proporŃii, într-un punct central al clădirii.
Întrucât în situaŃiile de incendiu la clădirile înalte, pe străzile din jurul construcŃiei
incendiate şi pe cele vecine se adună un mare număr de curioşi, care îngreunează accesul maşinilor
de luptă şi servanŃilor la incendiu, realizarea dispozitivelor şi manevra acestora, este necesar, pentru
instaurarea ordinii, să se folosească cooperarea cu organele de poliŃie, iar când forŃele acestora sunt
insuficiente, să se apeleze la sprijinul altor forŃe ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor,
respectiv Ministerului Apărării NaŃionale din localitate.
AcŃiunea de stingere se organizează, de regulă, din interior, prin punerea rapidă în funcŃiune
a mijloacelor de stingere existente în clădire (instalaŃii sprinkler, hidranŃi interiori etc.), atacul
trebuind a fi realizat prin ambele case ale scărilor.
Organizarea stingerii se face pe sectoare de intervenŃie, instalate la etajul incendiat, la cele
superioare şi la cel inferior, cu misiunea de instaurare a ordinii şi limitarea efectelor panicii, de
evacuare a persoanelor şi fumului, de localizare şi lichidare a incendiului, cu dispozitiv de luptă
circular şi etajat.
Pentru oprirea dezvoltării incendiului pe căi ascunse (canale de ventilaŃie, ghene tehnice sau
alte goluri etc.), comandantul intervenŃiei va destina Ńevi tip ,,C" pentru umectarea acestora.
În cazul când staŃia de pompe nu funcŃionează, datorită scoaterii de sub tensiune sau
deteriorării instalaŃiilor electrice de iluminat şi forŃă, alimentarea reŃelei interioare de apă se va face
cu maşinile de luptă din dotarea formaŃiilor civile de pompieri sau a subunităŃilor din cadrul
inspectoratelor judeŃene pentru situaŃii de urgenŃă.
În raport cu gradul de inundare cu fum şi de propagare a incendiului la caturile superioare,
comandantul intervenŃiei trebuie să hotărască acŃionarea sistemelor de ventilaŃie, în vederea
evacuării aerului viciat şi alimentării cu aer proaspăt a zonelor inundate, aceasta în funcŃie şi de
prezenŃa vântului şi de condiŃiile meteorologice locale.
Pentru lichidarea flăcărilor ce se extind prin ferestrele etajelor incendiate, spre caturile
superioare, datorită tirajului şi vântului, se recomandă folosirea (Ńevilor autotunurilor, care au
posibilitatea să refuleze apa la cotele cele mai înalte ale clădirilor, să lichideze aceste flăcări şi chiar
să introducă apa în încăperile incendiate prin ferestre, facilitând astfel intervenŃia pentru salvarea
persoanelor din catul respectiv sau pentru stingerea incendiului în încăperile interioare. În acest
scop, se vor folosi şi Ńevile de la vârful autoscărilor, care se pot manevra cu multă uşurinŃă.
În încăperile de locuit se va acŃiona cu jeturi de apă, refulate de Ńevi tip ,,C" cu ajutaje
pulverizatoare.
Pentru lichidarea incendiilor izbucnite la instalaŃiile electrice de iluminat şi forŃă, se va
proceda mai întâi la deconectarea şi scoaterea acestora de sub tensiune, după care se va acŃiona
pentru stingere cu stingătoare cu bioxid de carbon şi, numai cu caracter de excepŃie, cu apă
pulverizată.
Când se acŃionează la aceste instalaŃii, comandantul intervenŃiei mai este obligat să execute
controlul traseelor de cabluri la etajul tehnic şi la etajul inferior acestuia, pentru a determina starea
cablurilor şi pentru a lichida eventualele focare descoperite la învelitorile de protecŃie a acestora.
Dacă s-au incendiat ghenele de evacuare a gunoaielor sau depozitele din subsol, se va
acŃiona cu apă pulverizată, realizându-se un dispozitiv etajat, până la ultimul cat prevăzut cu aceste
ghene. Este necesar să se destine Ńevi tip ,,C" la fiecare etaj, întrucât deschiderile de acces la aceste
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ghene nu sunt protejate cu dispozitive de limitarea propagării fumului şi gazelor fierbinŃi,
existând, deci, pericolul producerii incendiului la caturile superioare ale clădirii.
Fiind obligaŃi să manevreze Ńevile foarte aproape de focar, pompierii vor folosi pe timpul
intervenŃiei costume de protecŃie anticalorică, măşti contra fumului şi gazelor prevăzute cu cartuş
pentru oxid de carbon sau polivalent, dar mai ales, cu aparate izolante.
Pentru folosirea cât mai eficace a Ńevilor, servanŃii vor fi rulaŃi la lucru, după un anumit timp
de expunere la căldură, şi vor lucra în echipe de cel puŃin doi, pentru a se întrajutora.
În ducerea acŃiunilor de salvare a oamenilor şi de stingere a incendiilor, o foarte mare
importanŃă o are organizarea şi asigurarea legăturilor radio între comandantul intervenŃiei şi
personalul numit pentru dirijarea evacuării persoanelor din încăperile etajelor incendiate, între
comandant şi şefii sectoarelor de intervenŃie şi sectorului tablourilor de acŃionare a sistemelor de
ventilaŃie.
2.

Incendii izbucnite în clădiri cu aglomerări de persoane

2.1. Stingerea incendiilor în sălile de spectacole
Din grupa sălilor de spectacole fac parte: opera, opereta, teatrele, casele de cultură,
cinematografele, căminele culturale, teatrele de vară, circurile etc.
În sălile de spectacole şi anexele acestora cel mai frecvent izbucnesc incendii în:
— casa scenei (pe scenă, în buzunarele acesteia şi sub scenă);
— în sălile de spectacole;
— la acoperişurile sălilor de spectacole;
— în cabinele de proiecŃie ale cinematografelor.
În casa scenei sunt posibile incendiile din cauza:
— prezenŃei unei mari cantităŃi de material lemnos, folosit în construcŃia scenei şi
decorurilor ori aflate pe scenă, în buzunarele scenei şi sub scenă (vezi figura de mai jos);
existenŃei recuzitei, formată în cea mai mare parte din materiale combustibile (Ńesături, hârtie,
mobilier etc.);

— folosirii pe timpul repetiŃiilor şi spectacolelor a focului deschis şi a artificiilor, care pot
aprinde materialele combustibile;

Fig. — SecŃiune în scena unui teatru

— prezenŃei orgii de lumini (când aceasta este amplasată pe scenă) sau a altor instalaŃii
electrice de iluminat şi forŃă, care pot da naştere la scurtcircuite urmate de incendii.
Sălile de spectacole prezintă pericol de incendiu datorită:
— existenŃei unei mari cantităŃi de materiale combustibile, sub forma mobilierului şi a
capitonajelor acustice;
— prezenŃei balcoanelor, care, în majoritatea lor, sunt construite din lemn.
Acoperişul sălilor de spectacole, de regulă, este construit din materiale combustibile,
prezentând, la rândul său, pericol de incendiu.
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În podul şi la acoperişul unor săli de spectacole, pericolul este mărit şi de faptul că de
fermele podului se suspendă candelabrele folosite la iluminatul sălii de spectacole şi care, în caz de
incendiu, se pot prăbuşi în sală.
Incendiile izbucnite la cinematografe au aceleaşi caracteristici cu cele de la teatre,
proporŃiile şi posibilităŃile de propagare a lor depinzînd de mărimea şi de gradul de combustibilitate
ale construcŃiei şi dotărilor cinematografului. Ele pot izbucni la: cabina de proiecŃie, cu tendinŃă de
propagare spre sala de spectacole;
— sala de spectacole, cu tendinŃă de propagare spre cabina de proiecŃie.
2.1.1.

Caracteristicile incendiilor

a) În casa scenei, în timpul incendiului, materialele combustibile se aprind cu uşurinŃă,
prezenŃa lor în cantităŃi mari contribuind la propagarea rapidă a incendiului.
PrezenŃa decorurilor suspendate permite propagarea incendiului pe verticală şi duce la
aprinderea întregii case a scenei. ExistenŃa volumului de aer în casa scenei cât şi a numeroaselor
deschideri între scenă şi încăperile din jurul ei (buzunare, cabine pentru actori, birouri, magazii de
materiale şi recuzită), contribuie din plin la propagarea incendiului, mai ales dacă pe timpul acestuia
ele nu au fost închise.
Închiderea tuturor golurilor şi păstrarea lor astfel, contribuie la localizarea temporară a
incendiului, în limitele scenei propriu-zise, cât şi la micşorarea intensităŃii arderii, pe măsura
acumulării fumului şi a altor produse ale arderii incomplete.
Deschiderea bruscă a golurilor din casa scenei, fără prezenŃa Ńevilor, duce la alimentarea
incendiului cu noi cantităŃi de aer, lucru ce determină o creştere rapidă a intensităŃii arderii şi
propagarea focului, prin aceste goluri, la încăperile vecine. Prin intermediul podelei combustibile,
incendiul se poate propaga şi sub scenă.
Incendiile din casa scenei dezvoltă temperaturi cuprinse între 1 000—2 000°C şi au ca efect
‚,deformarea construcŃiilor’’ metalice, distrugerea rapidă a decorurilor suspendate de grătare şi a
întregului sistem, de suspendare, precum şi prăbuşirea lor pe scena propriu-zisă, fapt ce va
determina creşterea intensităŃii arderii şi va îngreuna şi mai mult desfăşurarea acŃiunii de stingere.
b) Sala de spectacol ocupă al doilea loc în ceea ce priveşte dezvoltarea incendiilor. Aici, volumul
mare al sălii creează condiŃii favorabile formării tirajului (a schimbului de gaze). La aceasta mai
contribuie şi existenŃa sistemelor de ventilaŃie, care, în situaŃia când nu au fost deconectate, vor
înlesni propagarea incendiului spre scenă, loji, balcoane şi acoperiş (vezi figura de mai jos).

Fig. — SecŃiune într-o sală de spectacole

Propagarea incendiului în sală este favorizată şi de prezenŃa unor mari cantităŃi de
materiale combustibile ce compun ornamentaŃiile pereŃilor furniruiŃi (tapiŃeriilor cu Ńesături sau
(mase plastice), precum şi a mobilierului din dotarea sălii.
Incendiul izbucnit în sală prezintă un mare pericol pentru scenă, mai ales când nu a fost
coborâtă cortina metalică, iar trapele de aerisire din partea superioară a scenei nu au fost închise,

161

Sp1

Servant pompier

întrucît poate duce la formarea unui tiraj puternic spre scenă, generând situaŃii dintre cele
mai grave, cum sunt incendiile generalizate la întregul teatru.
Fumul şi produşii arderii incomplete (acumulaŃi în sală) în situaŃia izbucnirii unui incendiu pe
timpul spectacolelor, îngreunează operaŃiunile de evacuare a spectatorilor, contribuind la creşterea
panicii, datorită reducerii condiŃiilor de vizibilitate, şi la provocarea de victime, datorită scăderii
procentului de oxigen sub 17%. De reŃinut este faptul că o sală de spectacole cu dezvoltare medie
se inundă cu fum în 1—2 min.
Gazele fierbinŃi rezultate din ardere se acumulează în partea superioară a sălii, în zona
balcoanelor şi planşeului. Apoi, prin intermediul golurilor, pătrund în podul sălii, inundîndu-1 şi
pregătind materialele combustibile pentru aprindere (deshidratare, distilare, aprindere).
c) Incendiile izbucnite în podurile şi la acoperişurile sălilor de spectacole au comportări şi
caracteristici similare cu cele izbucnite la podurile şi acoperişurile construcŃiilor obişnuite.

În plină dezvoltare, incendiul degajă temperaturi de 1100—1200 °C, datorită arderii
diferitelor substanŃe combustibile şi inflamabile folosite în teatre, fapt care îngreunează foarte mult
acŃiunea, servanŃilor şi apropierea lor de focar. Caracteristic este faptul că atunci când podurile
sălilor de spectacol au acoperiş comun cu scenele, apare pericolul prăbuşirii incendiilor la scenă şi
în sală. Pierderea capacităŃii portante a elementelor de construcŃie ale acoperişurilor duce la
prăbuşirea acestora în poduri şi, de aici, în sală, unde distrug balcoanele şi lojele, incendiul
propagîndu-se la întreaga sală şi la scenă, atunci cînd aceasta din urmă nu are cortină metalică ori
golul cortinei nu este protejat cu instalaŃii tip drencer şi cu Ńevi racordate la hidranŃii de pe scenă.
Din aceeaşi cauză, candelabrele, cu greutatea de 2—3 tone, se prăbuşesc în sală,
deteriorează mobilierul, provoacă victime şi contribuie la creşterea intensităŃii arderii în zona
prăbuşirii.
2.1.2.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere

a) Recunoaşterea
ExistenŃa a numeroase încăperi cu diferite destinaŃii (ateliere, depozite de recuzită şi
decoruri, cabine pentru actori, cabine pentru maşinişti etc.), impune prezenŃa obligatorie în
componenŃa echipei de recunoaştere a unor persoane din partea obiectivului (şeful formaŃiei civile
de pompieri, regizorul de scenă, directorul administrativ etc.). Aceştia trebuie să conducă
echipa de recunoaştere, pe căi de acces scurte şi sigure, spre locurile cele mai periculoase, iar
ulterior tot ei vor călăuzi şi echipele de salvare.
Recunoaşterea începe cu stabilirea situaŃiei incendiului după indicii exteriori (fum, flăcări
etc.), precum şi pe baza informaŃiilor obŃinute din raportul şefului formaŃiei civile de pompieri sau a
datelor furnizate de martorii oculari.
În situaŃiile când până la sosirea subunităŃii nu au fost evacuaŃi spectatorii, artiştii şi
personalul de deservire, folosindu-se scările de serviciu, de incendiu sau intrările secundare, se va
urmări ajungerea, în timpul cel mai scurt, în încăperile cu oameni. Se va avea în vedere ca, încă de
la sosirea pompierilor, să se înlăture panica şi să se stabilească calmul general, organizându-se
evacuarea rapidă a persoanelor rămase în clădire şi salvarea celor aflate în pericol.
În raport de locul de izbucnire a incendiului, recunoaşterea se execută astfel:
— dacă incendiul a izbucnit pe scenă, recunoaşterea se execută dinspre sală spre scenă ;
— dacă incendiul a izbucnit în sală, recunoaşterea începe dinspre scenă, spre sală;
— dacă incendiul a izbucnit la acoperiş, recunoaşterea se execută din sală spre pod şi
acoperiş.
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei va stabili:
— prezenŃa persoanelor aflate în pericol, locul unde se găsesc, căile şi mijloacele de salvare;
— locul, mărimea şi posibilităŃile de propagare a incendiului;
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— dacă a fost sau nu coborâtă cortina metalică. În situaŃia că aceasta nu a fost coborâtă, se
va acŃiona pentru coborârea ei chiar pe timpul recunoaşterii;
— dacă au fost deconectate şi scoase de sub tensiune instalaŃiile de forŃă, iluminat, ventilaŃie
şi dacă s-a întrerupt alimentarea cu gaz sau lichide combustibile a sistemului de încălzire;
— dacă a fost pus în funcŃie iluminatul de siguranŃă;
— dacă s-au acŃionat instalaŃiile interioare de alimentare cu apă şi instalaŃiile speciale de
stins incendiul (cu bioxid de carbon, cu praf şi bioxid de carbon, tip drencer şi sprinkler, Ńevile de la
hidranŃii interiori şi tunurile de apă de pe scenă);
— dacă au fost închise toate golurile şi trapele, în vederea limitării propagării incendiului, a
împiedicării formării tirajului şi a efectuării schimbului de gaze;
— dacă au fost coborîte pe scenă decorurile suspendate;
— căile pe unde se vor introduce dispozitivele de luptă;
— măsurile de securitate pentru personalul ce acŃionează la incendiu.
La incendiile izbucnite în cinematografe, se va urmări, în mod deosebit, dacă au fost
evacuaŃi spectatorii şi operatorii, dacă din cabinele de proiecŃie au fost scoase rolele cu peliculele de
film şi aparatele de proiecŃie, iar din sală au fost evacuate aparatura de sonorizare şi mobilierul.
b) SubstanŃe stingătoare
În general, pentru stingerea incendiilor izbucnite în sălile aglomerate, ca substanŃă
stingătoare se foloseşte apa. Pe scenă şi la acoperişuri, apa va fi refulată cu Ńevi tip „B", iar în sălile
de spectacol şi cabinele de proiecŃie se folosesc Ńevile tip „C" cu robinet şi cu ajutaje pulverizatoare.
ServanŃii trebuie să folosească aparatele izolante şi să fie asiguraŃi, cu ajutorul cordiŃelor, de
elementele portante ale construcŃiei, mai ales când lucrează la înălŃime.
c) Stingerea
Întrucât realizarea dispozitivelor premergătoare şi a celor de intervenŃie se execută
concomitent cu operaŃiunile de evacuare şi salvare a spectatorilor, actorilor şi personalului de
deservire, se impune necesitatea ca, iniŃial, acestea să fie realizate spre şi prin intrările secundare,
scările de serviciu şi de incendiu. Căile principale de acces vor fi folosite numai pentru salvări de
oameni şi evacuări de bunuri materiale.
DirecŃiile principale de atac se aleg în raport de locul de izbucnire a incendiului şi de
direcŃiile de propagare a acestuia, astfel:
— în situaŃia unui incendiu izbucnit pe scenă, unde nu există cortină metalică sau aceasta nu
a fost coborâtă, direcŃia principală de atac se alege dinspre sală spre scenă, asigurându-se, astfel,
salvarea sălii. După ce cortina metalică a fost coborâtă, se destină Ńevi pentru răcirea ei în
permanenŃă, iar cu majoritatea forŃelor se atacă incendiul, circular, prin deschiderile existente,
limitându-se propagarea acestuia la sală, sub scenă, la buzunare, pasarele şi grătare;
— dacă incendiul a izbucnit în sală, direcŃia principală de atac se alege dinspre scenă spre
sală, asigurîndu-se, astfel, protecŃia scenei;
— când incendiul a izbucnit la acoperiş, direcŃia hotărâtoare de acŃiune se alege dinspre
sală spre acoperiş, urmărindu-se, în mod deosebit, protejarea elementelor de susŃinere ale
acoperişului şi candelabrelor.
În toate situaŃiile, în raport de sursele de apă exterioare şi de forŃele şi mijloacele de care
dispune, comandantul intervenŃiei trebuie să realizeze atacul circular al incendiului, organizând
acŃiunea de stingere pe sectoare de intervenŃie, după cum urmează:

În cazul incendiilor izbucnite pe scenă:
un sector de intervenŃie pe scenă, folosindu-se intrările din buzunare şi anexe, cu
dispozitive eşalonate la toate nivelele scenei, avînd misiunea de a proteja şi cortina metalică
dinspre scenă;
—
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un sector de intervenŃie în sala de spectacole, cu eşalonarea dispozitivului la parter, lojă
şi balcoane, având misiunea de protejarea cortinei metalice dinspre sală sau protecŃia portalului
scenei, în lipsa cortinei metalice;
— un sector de intervenŃie la nivelul pasarelelor şi acoperişului casei scenei, având
misiunea de a acŃiona asupra incendiului propagat la decorurile suspendate (dacă nu au fost
coborâte) şi de a asigura protecŃia grătarelor şi dispozitivelor de suspendare a decorurilor (vezi
figura de mai jos).
—

Fig. — Dispunerea Ńevilor pentru stingerea
unui incendiu izbucnit pe scena unui teatru

În toate sectoarele de intervenŃie, se va acorda o grijă deosebită iluminatului locurilor de
lucru, precum şi evacuării fumului, folosindu-se agregatele din dotarea autospecialei pentru
evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat sau, în lipsa acesteia, proiectoarele de pe maşini şi
farurile acestora. Se mai poate dirija un număr minim de proiectoare pe direcŃiile hotărâtoare de
acŃiune, concentrându-se cablurile proiector de pe toate maşinile de luptă.

Pe timpul desfăşurării acŃiunii de stingere, situaŃia impune uneori cu necesitate deschiderea
golurilor scenei. Aceste situaŃii se pot ivi:
— când pericolul de propagarea incendiului dinspre scenă spre sală (mai ales când portalul
scenei nu a fost protejat prin cortina metalică) şi spre anexele scenei este iminent. În această
împrejurare deschiderea tuturor golurilor va schimba rapid situaŃia incendiului. Afluxul masiv de
aer proaspăt va determina intensificarea arderii în această zonă şi propagarea, rapidă a incendiului
pe verticală, în direcŃia grătarelor. Comandantul intervenŃiei poate recurge la această măsură numai
dacă prin recunoaştere amănunŃită stabileşte că, procedând altfel, s-ar naşte pericolul ca incendiul să

se extindă asupra întregului teatru şi că forŃele şi mijloacele ce le are la dispoziŃie nu-i
permit oprirea propagării incendiului pe aliniamentul casei scenei;
— când casa scenei, anexele acesteia şi sala de spectacole sunt inundate cu fum, care
îngreunează executarea misiunii de localizare şi lichidare a incendiului, în lipsa autospecialei pentru
evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat.
Şi în acest caz, reuşita acŃiunii de localizare şi lichidare a incendiului în limitele casei scenei
este determinată de deschiderea golurilor. CondiŃia este, însă, ca acest lucru să se facă numai în
prezenŃa Ńevilor amplasate în aceste goluri, iar instalaŃiile fixe de stins incendiul (dren-cere,
sprinklere etc.) să funcŃioneze.
ExistenŃa incendiului pe scenă, cu toŃi factorii care determină intensificarea arderilor şi
propagarea lui pe anumite direcŃii, duce la prăbuşirea unor decoruri suspendate, a unor părŃi din
grătare sau chiar la prăbuşirea scenei propriu-zise la caturile inferioare şi, implicit, la deteriorarea
unor conducte de apă, a tunurilor de apă amplasate pe scenă sau a unor părŃi din instalaŃiile drencer
şi sprinkler. Acest lucru duce la un consum iraŃional al apei şi la inundarea subscenei şi buzunarelor
acesteia, cât şi la deteriorarea unor bunuri materiale adăpostite aici. În această situaŃie, comandantul
intervenŃiei trebuie să ia măsura opririi alimentării cu apă a acestor instalaŃii, prin deconectarea
pompelor de alimentare şi închiderea vanelor de la reŃeaua de alimentare a oraşului.
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În cazul incendiilor izbucnite în sală, comandantul va organiza următoarele sectoare de
intervenŃie:
— un sector de intervenŃie în sală, cu dispozitiv eşalonat la parterul sălii, loje şi balcoane, cu
misiunea de localizare şi lichidare a incendiului, de protecŃie a cortinei metalice coborâte (sau a
portalului scenei, când lipseşte cortina metalică) şi de limitare a propagării incendiului spre scenă ;
— un sector de intervenŃie la scenă, cu misiunea de protejare a cortinei metalice din partea
dinspre scenă (sau a portalului scenei, în cazul lipsei cortinei metalice);
— un sector de intervenŃie la pod şi acoperiş, cu misiunea de supraveghere, localizare şi
lichidare a incendiului, în cazul propagării acestuia de la sală, prin intermediul planşeului
combustibil (vezi figura de mai jos).

Fig. — Dispunerea Ńevilor pentru
stingerea unui incendiu izbucnit într-o
sală de spectacole

În cazul incendiilor izbucnite în podurile şi la acoperişurile sălilor de
spectacole, se va organiza:
— un sector de intervenŃie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului la acoperiş şi
pod;

— un sector de intervenŃie cu misiunea de supraveghere, localizare şi lichidare a
incendiului în sală, cu dispozitiv eşalonat pe verticală, în primul rând la balcon şi parter şi apoi la
lojă;
— un sector de intervenŃie la acoperişul şi casa scenei, în situaŃia când atât sala cât şi
scena au acelaşi acoperiş. DirecŃia hotărâtoare de acŃiune trebuie aleasă în partea acoperişului
dinspre scenă, cu misiunea de a limita propagarea incendiului spre casa scenei.
IntervenŃia la incendiile izbucnite la sălile de spectacole, în cele trei cazuri analizate mai
sus, presupune pentru comandantul intervenŃiei următoarele obligaŃii:
— de a deconecta şi scoate de sub tensiune toate instalaŃiile electrice (de iluminat, de forŃă
şi de ventilaŃie), cu excepŃia iluminatului de siguranŃă;
— de a opri alimentarea cu combustibili (solizi, lichizi sau gazoşi) a instalaŃiilor de încălzire;
— de a asigura, cu toate mijloacele, iluminatul sectoarelor de stingere şi de evacuare a
oamenilor;
— de a acorda o grijă deosebită asigurării securităŃii servanŃilor pe timpul lucrului la
incendiu, prin amplasarea lor în golurile uşilor şi ferestrelor, în apropierea zidurilor portante şi, în
mod excepŃional, pe acoperiş, în cazul când acesta are învelitori combustibile sau pentru a se
lucra de pe acoperiş în casa scenei. ServanŃii vor fi asiguraŃi cu cordiŃe de salvare, vor lucra în
echipe de cel puŃin doi oameni şi vor fi echipaŃi cu măşti contra fumului şi gazelor cu cartuş
polivalent sau cu aparate izolante.
În cazul prăbuşirii acoperişurilor peste planşee, în sală, comandantul intervenŃiei trebuie să
manevreze în aşa fel dispozitivul de intervenŃie încât majoritatea forŃelor şi mijloacelor să fie
concentrate pe perimetrul zidurilor portante, evitîndu-se astfel accidentarea servanŃilor,
deteriorarea accesoriilor folosite în acŃiunea de stingere şi propagare a incendiului la încăperile
vecine.

165

Sp1

Servant pompier

Complexitatea problemelor de rezolvat pe timpul acŃiunii de stingere impune o conducere
fermă şi o execuŃie ireproşabilă a ordinelor şi misiunilor.
Un rol deosebit de important îl are grupa operativă, al cărui nucleu trebuie să se formeze
imediat după sosirea la locul incendiului. Transmiterea ordinelor şi rapoartelor trebuie făcută prin
agenŃi şi prin staŃiile radio din dotarea pompierilor.
Din categoria celorlalte săli aglomerate, câteva particularităŃi le prezintă teatrele de vară şi
circurile. Ambele categorii de obiective au întrebuinŃări limitate în timp.
Unele teatre de vară au casa scenei şi buzunarele acesteia construite din materiale
combustibile, prezentând pericole şi particularităŃi ale dezvoltării incendiilor similare teatrelor
obişnuite. Pericolul dezvoltării incendiului este mărit, datorită marilor cantităŃi de materiale
combustibile din componenŃa construcŃiei, cît şi datorită plasării acesteia în aer liber.
În caz de incendiu la un teatru de vară, realizarea dispozitivelor premergătoare şi de
intervenŃie trebuie făcută evitându-se căile de evacuare a spectatorilor, prin căi secundare, cum sunt:
curŃile şi grădinile apropiate construcŃiei incendiate.
Succesul acŃiunii de stingere este determinat de cunoaşterea obiectivului de către întregul
efectiv, de asigurarea intrării rapide în acŃiune şi a continuităŃii în refularea apei necesare,
respectându-se principiile de stingere stabilite pentru localizarea şi lichidarea incendiilor din sălile
aglomerate.
În circuri, pericolul de incendiu este generat de existenŃa unei mari cantităŃi de materiale
combustibile: rampele, mobilierul, talaşul etc., aflate în incinta circului, cât şi în anexele acestuia
(cabine pentru actori, bucătării pentru animale, grajduri, cuşti, depozite de furaje etc.).
Incendii în circuri pot izbucni:
— în circul propriu-zis (amfiteatru, tribune sau acoperiş);
— în anexele circului.
Incendiul izbucnit în circul propriu-zis pune probleme deosebite comandantului intervenŃiei,
mai ales din punct de vedere al evacuării spectatorilor, întrucît pe timpul executării acestei
operaŃiuni se pot ivi dese cazuri de panică şi accidentări.
Datorită temperaturilor dezvoltate prin arderea materialelor combustibile din circuri, are loc
pierderea capacităŃii portante a elementelor de susŃinere a imensului cort din pânză cauciucată
(stâlpi şi ferme metalice) şi prăbuşirea acestuia peste persoanele care nu s-au evacuat.
PrezenŃa instalaŃiilor electrice cu caracter temporar, având numeroase racorduri şi legături
neprotejate, poate facilita electrocutările.
Incendiile izbucnite la circul propriu-zis au tendinŃa de a se propaga spre anexele acestuia,
unde se găsesc, de asemenea, multe materiale combustibile.
Caracteristic este faptul că, de regulă, în zonele de amplasare a circurilor lipsesc sursele de
apă cu o capacitate corespunzătoare nevoilor de stingere.
În caz de incendiu, comandantul intervenŃiei trebuie să acorde o atenŃie deosebită evacuării
tuturor persoanelor aflate în incinta circului, precum şi limitării propagării incendiului spre anexele
acestuia.
El va trebui să realizeze dispozitivele de intervenŃie prin intrările mai puŃin frecventate de
către public, respectiv dinspre anexe, şi să intervină autoritar pentru a stabili ordinea de evacuare
şi a micşora panica ce se creează în asemenea situaŃii, asigurînd, totodată, iluminatul necesar
evacuării rapide a spectatorilor.
łevile tip „B", introduse dinspre anexe, vor primi în principal misiunea de protejare a căilor
de evacuare, acŃionând pentru răcirea stâlpilor de susŃinere şi lichidarea incendiilor la cortul de
pânză cauciucată (vezi figura de mai jos).
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Fig. — Dispunerea Ńevilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un
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Împreună cu personalul circului, comandantul intervenŃiei va lua măsuri de zăvorâre a
cuştilor cu animale sălbatice şi evacuarea acestora din zona periclitată, folosind, în acest scop,
mijloacele de transport din dotarea circului. Animalele domestice se vor evacua de către îngrijitori,
fiind Ńinute, apoi, legate şi sub pază. În acelaşi fel vor fi evacuate şi rulotele personalului circului,
precum, şi bunurile materiale de preŃ aparŃinând acestuia (recuzita).
Când incendiul a izbucnit la anexele circului, comandantul intervenŃiei va acorda o atenŃie
deosebită limitării propagării incendiului la circul propriu-zis.
În cazurile grele (iminenta propagare a incendiului la circul propriu-zis, datorită vântului
puternic şi lipsei de apă), comandantul intervenŃiei trebuie să ia măsuri de evacuare a spectatorilor
şi a instalaŃiilor de radioamplificare (staŃii, difuzoare, magnetofoane etc.).
Deosebit de importantă apare aici necesitatea cooperării cu organele de poliŃie, pentru
păstrarea ordinii în vederea evacuării şi îndepărtării curioşilor, care pot îngreuna manevra de
materiale şi acŃiunea de stingere.

2.2. Stingerea incendiilor în instituŃiile medicale
Din grupa „instituŃii medicale" fac parte: spitalele, policlinicile, dispensarele, casele de
naştere, sanatoriile balneare etc.

2.2.1. Caracteristicile constructive ale clădirilor instituŃiilor medicale
Clădirile instituŃiilor medicale sunt construcŃii special amenajate pentru deservirea,
oamenilor în scop de tratament şi recuperare, având gradul I—III de rezistenŃă la foc.
Din punct de vedere constructiv, aceste clădiri sunt de tip coridor, cu 1—15 nivele,
prevăzute cu cel puŃin două scări şi cu ascensoare.
În afara sălilor pentru bolnavi, clădirile instituŃiilor medicale mai dispun de săli de operaŃii
şi tratamente, laboratoare, farmacii, cabinete medicale cu aparatură şi instrumentar medical de mare
valoare tehnică, ştiinŃifică şi materială, bucătării, spălătorii şi călcătorii, depozite de materiale.
În toate aceste încăperi se găsesc materiale combustibile: vata şi lâna din compunerea
saltelelor şi păturilor, Ńesături de bumbac sub forma lenjeriei şi, mai ales, substanŃe chimice şi
lichide inflamabile (alcool etilic şi metilic, eter, colodiu şi chiar mici cantităŃi de substanŃe radioactive), capabile să genereze incendii sau să contribuie la propagarea acestora.
2.2.2.

Caracteristicile incendiilor din încăperile instituŃiilor medicale
Incendiile izbucnite în încăperile instituŃiilor medicale se caracterizează prin:
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— o dezvoltare rapidă, favorizată, în clădirile vechi, de prezenŃa elementelor de construcŃie
combustibile (planşee, poduri, acoperişuri, scări etc.), iar în clădirile noi, de dispunerea specifică a
încăperilor tip coridor şi a sistemelor de ventilaŃie şi de prezenŃa substanŃelor combustibile din
saloane sau a substanŃelor chimice şi inflamabile din farmacii şi laboratoare;
— degajarea, pe timpul arderii, a unor temperaturi ridicate — 800— 1000°C — şi a unor
mari cantităŃi de fum şi produşi ai arderii incomplete, în special oxid şi bioxid de carbon, care, de
regulă, se acumulează în laboratoare, depozite, farmacii, în casa scărilor şi pe coridoare, fapt ce va
îngreuna substanŃial operaŃiunile de salvare şi evacuare a bolnavilor;
— prăbuşirea, în construcŃiile vechi, a scărilor interioare şi a planşeelor combustibile din
saloanele cu bolnavi şi crearea panicii în rândul acestora, lucru ce va complica şi mai mult
operaŃiunea de salvare, cu atât mai mult cu cât mulŃi bolnavi nu au posibilitatea să se deplaseze
singuri (sunt infirmi, operaŃi, urmează tratamente speciale).

2.2.3.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

łinând seama de numărul mare şi de situaŃia deosebită a persoanelor aflate în încăperile
instituŃiilor medicale (bolnavi, unii din ei aflaŃi în imposibilitate de a se deplasa, datorită
afecŃiunilor, operaŃiilor etc.), comandantul intervenŃiei trebuie să execute recunoaşterea însoŃit de
personalul specializat din cadrul spitalului (policlinicii, sanatoriului), care să-1 conducă, pe drumul
cel mai scurt, în secŃiile periclitate şi să-1 ajute să stabilească, în raport de situaŃia existentă,
măsurile ce se impun pentru evacuarea rapidă şi fără complicaŃii medicale a bolnavilor, pentru
evacuarea aparatajului şi instrumentarului medical şi chiar pentru stingerea incendiului.
Recunoaşterea trebuie executată simultan pe mai multe direcŃii, cu multă precauŃie şi, pe cât
posibil, fără a intra în saloanele cu bolnavi, în scopul evitării creării panicii în rândul acestora. În
cazul necesităŃii pătrunderii în saloanele cu bolnavi a personalului echipei de recunoaştere, acesta
va trebui să fie îmbrăcat cu halate albe şi să nu poarte căştile de protecŃie.
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei va stabili:
— pericolul ce-1 prezintă incendiul pentru bolnavi şi personalul tehnico-medical;
— numărul bolnavilor aflaŃi în secŃiile periclitate de incendiu;
— prezenŃa personalului medico-sanitar capabil să execute evacuarea bolnavilor gravi, a
celor operaŃi, a celor afectaŃi de boli contagioase sau care nu se pot deplasa singuri;
— existenŃa mijloacelor speciale de transport (tărgi, cărucioare pentru operaŃii etc.),
necesare evacuării bolnavilor;
— măsurile luate de personalul medico-sanitar pentru salvarea şi evacuarea bolnavilor din
încăperile periclitate de incendiu;
— starea bolnavilor care trebuie evacuaŃi şi locurile unde vor fi transportaŃi în vederea
continuării tratamentelor (transfuzii, perfuzii etc.), urgenŃa evacuării;
— numărul bolnavilor care se deplasează dirijat, căile de evacuare şi locul unde vor fi
adăpostiŃi după scoaterea lor din zonele ameninŃate de incendiu ;
— prezenŃa în sălile de operaŃie a bolnavilor asupra cărora se execută intervenŃii chirurgicale
ce nu pot fi întrerupte şi măsurile speciale ce trebuie luate pentru asigurarea continuităŃii acestora
(asigurarea iluminatului cu proiectoarele din dotarea autospecialelor pentru evacuarea fumului,
gazelor şi pentru iluminat, evacuarea fumului, protecŃia sălilor de operaŃie împotriva efectului
focului şi a apei refulate pe timpul ducerii acŃiunilor de stingere);
— locul incendiului, proporŃiile acestuia şi posibilităŃile lui de propagare ;
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— existenŃa aparaturii, a instrumentarului medical valoros şi a medicamentelor în încăperile
cuprinse de incendiu sau ameninŃate de către acesta şi măsurile ce trebuie luate pentru evacuarea
sau protejarea lor împotriva efectelor distructive ale fumului, focului sau apei;
— posibilitatea evacuării fumului de pe coridoare, din holuri şi casele scărilor, în vederea
facilitării acŃiunii de evacuare a bolnavilor, a personalului medico-sanitar, a instrumentarului şi
aparaturii;
— căile cele mai scurte pe care să se realizeze dispozitivele de luptă, fără a îngreuna sau
împiedica însă operaŃiunile de salvare şi evacuare.

b) SubstanŃe stingătoare
Pentru stingerea incendiilor izbucnite în încăperile instituŃiilor medicale, se vor folosi
următoarele substanŃe stingătoare:
— apa, refulată cu Ńevi tip „C", cu robinet şi ajutaje pulverizatoare;
— pulberile stingătoare sau spumele cu coeficient mare de înfoiere;
— apa, refulată cu Ńevi tip ,,B" şi jet compact, la stingerea incendiilor din poduri şi de la
acoperişurile construcŃiilor.
c) Stingerea
În cazul incendiilor izbucnite în încăperile instituŃiilor medicale, operaŃiunile de stingere
sunt mult îngreunate, datorită prezenŃei bolnavilor în încăperile incendiate sau a celor ameninŃate.
Din această cauză, acŃiunea de stingere a incendiului trebuie să fie subordonată,
operaŃiunilor de salvare a persoanelor aflate în pericol.
Una din sarcinile deosebite ce revin comandantului intervenŃiei este aceea de a preveni
panica şi a menŃine calmul şi ordinea fermă, mai ales în casele de naştere şi în sanatoriile de
neuropsihiatrie, pe timpul salvării şi evacuării bolnavilor, folosind în acest scop personalul
spitalului. El trebuie, totodată, să ia măsuri, prin intermediul personalului tehnico-medical din
componenŃa echipei de recunoaştere, de scoatere de sub tensiune a instalaŃiilor electrice de
electroterapie, iluminat, forŃă, ventilaŃie etc.
Dacă în sălile de operaŃii se lucrează, comandantul intervenŃiei va lua măsuri să protejeze
aceste săli împotriva focului şi fumului, destinînd Ńevi cu misiune specială de protecŃie, iar în caz de
nevoie, folosind accesoriile specializate din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor
şi pentru iluminat, să evacueze fumul, să asigure aer proaspăt şi să alimenteze instalaŃiile de
iluminat ale acestei săli.
În perioada executării operaŃiunilor de salvare, comandantul intervenŃiei va destina, în
primul rând, Ńevi cu misiunea de protejare a căilor de acces pe care a hotărât să se execute
evacuarea, precum şi cu misiunea, de limitare a propagării incendiului spre încăperile unde s-au
refugiat cei cuprinşi de incendiu sau în care au rămas persoane blocate, din cauza prăbuşirii
elementelor de construcŃie ale clădirii.
În desfăşurarea acŃiunilor de stingere, comandantul intervenŃiei este obligat:
— să asigure protejarea contra apei a depozitelor de medicamente, a farmaciilor,
laboratoarelor şi aparatelor din sălile de tratament;
— să organizeze stingerea incendiului pe sectoare de stingere, de regulă pe nivele, etajând
Ńevile, în scopul opririi propagării incendiului pe orizontală şi verticală;
— să realizeze stingerea incendiilor de saloane şi din săli de operaŃii, cu apă pulverizată,
însă numai după evacuarea bolnavilor;
— să asigure securitatea servanŃilor care acŃionează pentru localizarea şi lichidarea
incendiului, ordonând echiparea acestora cu mijloacele de protecŃie individuală, cum sunt: aparatele
izolante, măştile contra fumului şi gazelor etc.
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O altă activitate importantă a comandantului intervenŃiei se referă la organizarea salvării şi
evacuării aparatajului şi instrumentarului medical valoros, cât şi a aparatelor şi substanŃelor din
laboratoarele medicale, a medicamentelor din farmacii — în cazul când acestea sunt în pericol.
Sarcina principală a salvării şi evacuării materialelor respective revine personalului specializat din
cadrul spitalului, comandantul intervenŃiei sprijinind acŃiunea acestuia cu forŃe de transport şi luînd
măsuri de depozitare şi apărare a valorilor împotriva focului şi apei.
După lichidarea incendiului, comandantul intervenŃiei va verifica, cu toată atenŃia, încăperile
afectate şi va lichida micile focare descoperite, prevenind eventualele reizbucniri ale incendiului.
În cazul intervenŃiei la spitalele de boli infecŃioase, după lichidarea incendiului, întregul
personal al gărzii de intervenŃie va fi supus unui sever tratament sanitar, iar accesoriile folosite în
acŃiunea de stingere vor fi dezinfectate.
2.3. Stingerea incendiilor în instituŃiile de învăŃământ (creşe, grădiniŃe, şcoli şi
internate)
2.3.1.

Caracteristicile constructive ale instituŃiilor de învăŃământ

InstituŃiile de învăŃământ sunt construcŃii special realizate sau amenajate pentru şcolarizarea
copiilor şi cazarea acestora.
ConstrucŃiile acestor instituŃii sunt de gradul I—III de rezistenŃă la foc şi numai cu caracter
de excepŃie, de gradul IV—V, în baracamente provizorii, pe marile şantiere, până la darea în
folosinŃă a construcŃiilor definitive.
Din punct de vedere constructiv, aceste clădiri sunt prevăzute: cu parter şi un etaj, pentru
creşe şi grădiniŃe; cu parter şi 3—4 etaje, pentru şcoli şi internate.
Caracteristic pentru toate aceste construcŃii este faptul că planul lor interior este de tip
coridor, prevăzut cu cel puŃin două case de scări sau intrări şi cu ascensoare, pentru clădirile cu mai
multe etaje. În afara încăperilor destinate claselor, în clădirile instituŃiilor de învăŃământ sunt
instalate şi laboratoare, biblioteci, secŃii sau ateliere industriale special utilate pentru instruirea
copiilor, iar la creşe, cămine şi internate sunt amenajate bucătării, săli de mese, spălătorii şi
călcătorii, depozite de materiale şi lenjerie.

2.3.2.

Caracteristicile incendiilor izbucnite în clădirile instituŃiilor de învăŃământ

În încăperile acestor instituŃii sunt adăpostiŃi numeroşi copii, a căror salvare sau evacuare
pune probleme deosebite comandantului intervenŃiei.
Dezvoltarea incendiilor este determinată de gradul de combustibilitate a elementelor de
construcŃie, a mobilierului din clase, a lenjeriei din dormitoare şi magazii, a substanŃelor
combustibile sau inflamabile păstrate sau folosite pe timpul desfăşurării procesului de învăŃământ în
laboratoare sau ateliere.
Propagarea incendiului se face cu repeziciune în plan orizontal, de la o încăpere la alta,
datorită tirajului ce se formează pe coridoare, şi în plan vertical, prin casa scărilor sau prin
intermediul planşeelor combustibile şi instalaŃiilor de ventilaŃie din laboratoare şi ateliere.
Pe timpul arderii se degajă mari cantităŃi de fum însoŃit de gaze toxice, care se acumulează
în sălile de clasă, amfiteatre, laboratoare, dormitoare, coridoare şi casele scărilor, inundând în scurt
timp şi caturile superioare, fapt ce va îngreuna foarte mult operaŃiunea de căutare, descoperire şi
evacuare a copiilor din încăperi şi va crea pericolul de intoxicare şi asfixiere a persoanelor blocate
de incendiu în clase şi laboratoare. Totodată, apare frecvent pericolul creării panicii în rândul
copiilor (se ascund în zonele cele mai retrase ale încăperilor, în şi după dulapuri, sub paturi, în
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debarale şi WC-uri), precum şi cel al rătăcirii, intoxicării sau asfixierii elevilor sau persoanelor
neprotejate, care încearcă să se salveze sau să salveze copii în mod izolat.
În laboratoare şi ateliere, pericolul de propagare a incendiului se măreşte, datorită exploziei
flacoanelor şi recipientelor cu substanŃe inflamabile, care se sparg cu uşurinŃă la temperaturi ridicate
sau în cazul manipulării lor greşite. În aceste încăperi sporeşte şi pericolul de intoxicare sau
asfixiere a persoanelor neprotejate, întrucât prin arderea sau combinarea unor substanŃe chimice
aflate aici se degajă gaze toxice.
Deosebit de mare este pericolul intoxicării şi asfixierii persoanelor aflate în creşe, grădiniŃe,
cămine şi internate, pe timpul când acestea se odihnesc, din cauza abundenŃei fumului şi gazelor
toxice rezultate din arderea vatei din saltele sau a lenjeriei aflate în dormitoare.
PrezenŃa unui numeros efectiv de copii aflat în pericol, uneori de ordinul sutelor, cât şi
vârsta redusă a unora, impun o acŃiune rapidă şi foarte bine organizată, pentru evacuarea sau
salvarea acestora, precum şi o protejare deosebită, fapt ce presupune folosirea unui numeros personal din organica obiectivului şi a unor forŃe importante ale subunităŃii care a intervenit.
2.3.3. Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea
PrezenŃa unui mare număr de copii aflaŃi în pericol în încăperile incendiate ale instituŃiilor
de învăŃământ impune executarea unei rapide şi amănunŃite recunoaşteri, plecîndu-se de la
constatarea că, în general, copii nu se evacuează singuri, ci se ascund în cele mai nebănuite locuri,
unde riscă să se asfixieze sau să fie arşi, dacă nu au fost descoperiŃi şi salvaŃi la timp. Recunoaşterea
trebuie executată de mai multe grupe, cărora comandantul intervenŃiei le ordonă itinerarele de
recunoscut, problemele de urmărit, locul şi timpul de întâlnire şi ce propuneri aşteaptă de la
comandanŃii acestora.
În această situaŃie, recunoaşterea trebuie începută de la încăperile cuprinse de incendiu sau
ameninŃate de către acesta şi unde se deŃin informaŃii că se găsesc copii.
Pe timpul acestei recunoaşteri, grupele de recunoaştere, în cooperare cu personalul didactic
sau administrativ al obiectivului, care le vor conduce pe căile cele mai scurte şi sigure, vor stabili:
— numărul copiilor, al personalului didactic şi de deservire aflat, în încăperile construcŃiei
incendiate;
— dacă întregul efectiv de copii şi cadre a fost evacuat, iar dacă nu, unde se găsesc aceştia,
starea în care se află, pericolul ce-1 prezintă incendiul pentru ei, modalitatea evacuării sau salvării
lor din încăperile incendiate sau ameninŃate de incendiu, chiar pe timpul executării recunoaşterii;
— prezenŃa şi gradul de inundare cu fum a încăperilor cu copii, a holurilor clădirii şi a casei
scărilor, necesitatea şi posibilitatea evacuării acestuia, în vederea asigurării desfăşurării rapide şi
eficace a operaŃiunilor de evacuare sau salvare a copiilor;
— locul în care copiii au fost adăpostiŃi sau unde vor fi adăpostiŃi şi supravegheaŃi de
personalul didactic după scoaterea din zona incendiată. Acest lucru se face în scopul împiedicării
întoarcerii lor la încăperile din care au fost evacuaŃi sau salvaŃi, ştiindu-se că unii copii, din dorinŃa
de a-şi aduce jucăriile preferate sau îmbrăcămintea lăsată în acele încăperi, ignoră pericolul şi se
întorc acolo, riscând, din cauza fumului şi a flăcărilor, să se rătăcească, să se accidenteze, să se
intoxice sau să se asfixieze;
— locul incendiului, proprietăŃile şi natura acestuia, direcŃia de propagare pe orizontală şi
verticală;
— existenŃa instalaŃiilor electrice de iluminat şi de forŃă aflate sub tensiune, necesitatea
deconectării lor;
— existenŃa aparatelor şi instrumentarului de preŃ în clase, laboratoare sau ateliere, în zona
incendiată sau în apropierea acesteia, necesitatea şi modalităŃile practice de evacuare şi de
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depozitare a acestora sau de protecŃie a celor ce nu pot fi deplasate, împotriva efectelor
distrugătoare ale fumului, focului etc.;
— prezenŃa substanŃelor chimice, care, în contact cu apa sau cu alte substanŃe aflate în
laboratoare sau ateliere, pot intra în reacŃie, generînd amestecuri explozive sau gaze toxice şi, deci,
pericolul de a provoca noi victime;
— căile de acces cele mai sigure şi mai scurte, care vor fi folosite pentru realizarea
dispozitivelor de luptă (scările de incendiu, scările şi autospecialele de intervenŃie la înălŃime din
dotare), fără a se împiedica sau îngreuna acŃiunea de salvare a copiilor.
b) SubstanŃe stingătoare
Pentru stingerea incendiului în încăperile instituŃiilor de învăŃământ, se vor folosi
următoarele substanŃe stingătoare:
— apa, refulată cu Ńevi tip „C" cu robinet şi ajutaje pulverizatoare în toate încăperile cu
mobilier şi lenjerie, în călcătorii şi depozite de Ńesături, şi cu Ńevi tip „B", la podurile şi acoperişurile
cu suprafeŃe mari şi în depozitele de materiale combustibile;
— pulberea stingătoare de tip „Florex" sau spumele cu mare coeficient de înfoiere — în
laboratoare, pulberea „Florex" şi spumele clasice — în depozitele cu produse inflamabile.
c) Stingerea
IntervenŃia pompierilor pentru stingerea incendiului în clădirile instituŃiilor de învăŃământ
este complicată şi plină de răspundere morală pentru viaŃa persoanelor rămase în încăperile afectate,
mai ales când incendiul a izbucnit în perioada de timp în care copiii sunt la cursuri sau odihnă.
În această situaŃie, misiunea principală a subunităŃii de intervenŃie o reprezintă asigurarea, în
primul rînd şi cu orice preŃ, a salvării tuturor persoanelor rămase blocate în încăperi din cauza
focului sau fumului (copii, elevi, studenŃi, personalul didactic, de deservire).
Când numărul persoanelor rămase în încăperi este mare, pentru evacuarea sau salvarea
acestora se va folosi întregul efectiv din compunerea gărzii de intervenŃie, se vor întrebuinŃa toate
mijloacele specializate: brâie, corzi, cordiŃe, scări manuale şi autoscări, cabluri de salvare sau
scripeŃi, saci de salvare, ciorapi de salvare, perne pneumatice de salvare etc.
În cazul concentrării unui număr suficient de forŃe şi mijloace, concomitent cu acŃiunea de
salvare a persoanelor se pot executa şi operaŃiunile de localizare şi lichidare a incendiului şi
evacuare a bunurilor materiale de preŃ.
În vederea asigurării condiŃiilor optime de evacuare şi salvare, comandantul intervenŃiei va
destina Ńevi tip „C" cu ajutaje pulverizatoare pentru protecŃia căilor de acces împotriva focului şi
fumului.
În cazul inundării cu fum a acestor căi, pompierii vor folosi toate sistemele de ventilare
(naturale, mecanice sau mijloacele specializate din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului,
gazelor şi pentru iluminat), pentru a înlesni operaŃiunile de salvare. De asemenea, de la început, vor
fi instalate la intrările şi ieşirile din coridoare şi pe alte căi de salvare, proiectoare sau lămpi cu
acumulatori, care vor asigura iluminarea acestora şi vor constitui, totodată, puncte de reper pentru
retragerea oamenilor pe timpul salvării. .
După terminarea operaŃiunii de evacuare a copiilor, comandantul intervenŃiei va îndrepta
întregul efort al forŃelor şi mijloacelor de care dispune pentru limitarea propagării incendiului şi
lichidarea acestuia.
Stingerea propriu-zisă se execută cu Ńevi tip „C", cu robinet şi ajutaje pulverizatoare. O mare
atenŃie trebuie acordată evacuării şi depozitării instrumentarului şi aparatajului de mare valoare
tehnică, ştiinŃifică şi materială din dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor. Cât priveşte acŃiunea
de evacuare a flacoanelor, buteliilor sau recipienŃilor cu substanŃe chimice, la aceasta va fi folosit cu
precădere personalul didactic. Transportul trebuie făcut cu mare grijă, pentru a se evita spargerea
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lor şi, drept consecinŃă, intrarea în reacŃie a substanŃelor revărsate, urmată, de regulă, de degajări de
gaze toxice sau explozive, ori de pierderea unor substanŃe extrem de preŃioase.
În cazul incendiului în laboratoare, se va acŃiona numai cu Ńevi tip „C" cu ajutaj
pulverizator. Refularea prafurilor stingătoare şi a spumelor cu coeficient mare de înfoiere trebuie
făcută în aşa fel încât să nu se doboare flacoanele şi buteliile păstrate pe rafturi sau stelaje.
Şi în această situaŃie, comandantul intervenŃiei trebuie să acorde o deosebită atenŃie
asigurării securităŃii servanŃilor, în special a personalului care acŃionează pentru evacuarea sau
salvarea copiilor în zonele inundate cu fum, echipându-i cu aparate izolante sau cu măşti contra
fumului cu cartuş pentru oxid de carbon, organizând rulajul şi odihna lor, precum şi administrarea
de lapte pentru dezintoxicare.
Dacă incendiul a izbucnit în podul clădirii sau la acoperiş, acesta va putea fi stins cu Ńevi tip
,,B", concomitent cu executarea de către servanŃii toporaşi a dezvelirilor, tăierilor şi demolărilor, în
scopul pătrunderii servanŃilor şefi de Ńeavă, a evacuării fumului şi a creării de intervale pentru
limitarea propagării incendiului. Pentru asigurarea păstrării capacităŃii portante a elementelor de
susŃinere a acoperişului, servanŃii vor acŃiona, în primul rând, cu jet compact şi de sus în jos, asupra
porŃiunilor incendiate ale elementelor respective, pentru desprinderea jeraticului de părŃile nearse
ale acestora.
După lichidarea completă a incendiului, comandantul intervenŃiei este obligat să execute o
recunoaştere amănunŃită a zonei unde s-a produs incendiul şi, prin scormonire, să descopere şi să
lichideze micile focare ascunse, prevenind, astfel, reizbucnirea incendiului.

2.4. Stingerea incendiilor în clădirile muzeelor, expoziŃiilor şi bibliotecilor
Numeroase vestigii de cultură materială, realizări tehnice şi ştiinŃifice, monumente istorice
şi de artă, valoroase opere de arhitectură, literatură, pictură, sculptură, făurite de-a lungul secolelor,
relevând cu toată elocvenŃa forŃa geniului, sensibilitatea şi capacitatea creatoare a poporului nostru,
se găsesc adăpostite şi conservate în muzee şi biblioteci. Unele dintre aceste valori sunt expuse
publicului, cu ocazia marilor manifestări expoziŃionale.
2.4.1.

Caracteristicile constructive ale muzeelor, expoziŃiilor si bibliotecilor

Muzeele, expoziŃiile şi bibliotecile sunt construcŃii special amenajate, care adăpostesc
imense valori materiale, reprezentând arta, cultura şi realizările obŃinute de patria noastră, trecutul
ei de luptă, precum şi exponate şi creaŃii privind munca, tradiŃiile de cultură, artă, istorie, tehnică
etc., ale altor popoare.
Muzeele şi bibliotecile sunt amplasate, de regulă, în construcŃii de gradul III de rezistenŃă la
foc şi sunt special amenajate pentru accesul publicului sau deservirea acestuia, conŃinînd săli de
expunere, de studiu, de împrumut sau documentare în afara încăperilor destinate publicului, acestea
mai dispun de depozitele în care se păstrează fondul de cărŃi, periodicele (revistele, la biblioteci) şi
de depozitele de seif, rezervate tablourilor cu regim special.
Cât priveşte expoziŃiile, acestea se pot amenaja fie în construcŃii special destinate acestui
scop, fie în construcŃii improvizate, având caracter permanent sau provizoriu. În special acestea din
urmă ridică probleme deosebite privind pericolul de incendiu, întrucît în ele se fac des modificări la
construcŃii şi instalaŃii, iar datorită tendinŃei de mărire a suprafeŃei de expunere, căile de acces sunt
întortocheate, în zig-zag etc.
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Caracteristicile incendiilor izbucnite în muzee, biblioteci şi expoziŃii

Pericolul de incendiu în muzee, biblioteci şi expoziŃii este generat de:
— existenŃa unor mari cantităŃi de materiale combustibile (lemn, hârtie, Ńesături, vopseluri şi
substanŃe chimice inflamabile);
— amplasarea pe suprafeŃe mici a unor însemnate cantităŃi de bunuri materiale;
— existenŃa instalaŃiilor de iluminat şi forŃă cu multe racordări şi improvizaŃii;
— existenŃa căilor de acces întortocheate, care îngreunează intervenŃia.
Incendiile izbucnite la muzee, biblioteci şi expoziŃii se caracterizează prin:
— propagarea cu repeziciune, datorită existenŃei elementelor de construcŃie arhitecturalartistice combustibile (pilaştri, coloane, pereŃi despărŃitori, plafoane sub formă de cupolă etc.), a
sistemelor de ventilaŃie şi a panourilor pe care sunt fixate exponatele (de cele mai multe ori combustibile);
— prăbuşirea rafturilor, stelajelor sau panourilor combustibile pe care se găsesc exponatele
sau cărŃile, care vor bloca căile de evacuare şi vor contribui la creşterea intensităŃii arderii;
— apariŃia unor focare ascunse sub grămezile de materiale prăbuşite, care creează pericolul
propagării incendiului şi al distrugerii altor bunuri depozitate pe rafturile sau stelajele vecine;
— distrugerea sau deteriorarea unor mari valori ştiinŃifice sau artistice, ca urmare a efectului
incendiului, fumului sau apei, când aceasta este folosită în cantităŃi excesive;
— posibilitatea formării unui tiraj puternic în zona incendiată, îndeosebi la sălile înalte,
prevăzute cu luminatoare;
— degajarea de mari cantităŃi de fum şi gaze toxice, care inundă sălile, depozitele şi
încăperile auxiliare (ateliere de tâmplărie şi de restaurare, legătorii, laboratoare, cinemateci şi săli
de proiecŃie), producând panică şi dezordine în rândul vizitatorilor şi al personalului de deservire,
având drept urmare răsturnarea rafturilor sau standurilor cu exponate şi accidentarea gravă a celor
ce încearcă să se salveze cu orice preŃ, nerespectând regulile şi traseele stabilite prin planurile de
evacuare;
— pericolul de intoxicare cu fum şi gaze toxice a personalului de deservire, a vizitatorilor
aflaŃi în incintele supuse arderii, cât şi a servanŃilor care vor acŃiona în aceste zone

2.4.3.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

Pe timpul executării recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
— existenŃa persoanelor aflate în pericol, locul unde se găsesc, căi şi mijloace de salvare;
— încăperile cu bunuri de preŃ ce trebuie apărate contra incendiului şi de unde trebuie
evacuate marile valori;
— dacă a început evacuarea, ordinea şi procedeele ce trebuie folosite pentru evacuare
(această acŃiune trebuie începută chiar pe timpul recunoaşterii, organizându-se depozitarea şi paza
exponatelor);
— locul şi posibilităŃile de propagare a incendiului;
— dacă au fost scoase de sub tensiune circuitele electrice de iluminat şi de forŃă;
— dacă au fost puse în acŃiune mijloacele speciale de stingere, iar în caz negativ, punerea
lor în funcŃiune de către personalul obiectivului ce intră în componenŃa echipei de recunoaştere;
— prezenŃa specialiştilor obiectivului, numărul acestora, posibilitatea folosirii lor pentru
protecŃia, transportul şi depozitarea bunurilor care trebuie salvate şi evacuate.
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b) SubstanŃe stingătoare
SubstanŃele stingătoare cel mai frecvent folosite pentru stingerea incendiilor în muzee,
biblioteci şi expoziŃii sunt :
— bioxidul de carbon;
— prafurile stingătoare;
— apa refulată sub formă de ceaŃă, în cantităŃi foarte mici şi numai la incendiile de hârtie şi
lemn.
c) Stingerea
Folosind personalul instruit al obiectivului, comandantul intervenŃiei este obligat să
organizeze şi să desfăşoare acŃiunea de evacuare a vizitatorilor din săli şi din alte încăperi, luând
toate măsurile pentru prevenirea panicii. Totodată, el trebuie:
— să ia măsuri pentru evacuarea fumului din încăperi, acŃionînd sistemele de ventilaŃie din
dotarea obiectivului, iar în lipsa acestora, prin folosirea ventilaŃiei naturale sau prin întrebuinŃarea
mijloacelor specializate din dotarea subunităŃii de pompieri;
— să stabilească ordinea şi modul de evacuare a bunurilor, pe baza indicaŃiilor conducerii şi
specialiştilor obiectivului;
— să asigure protejarea exponatelor împotriva incendiului şi a apei, prin acoperirea cu
prelate, pături de azbest sau alte materiale;
— să ia măsuri de asigurarea capacităŃii portante a rafturilor şi stelajelor, în scopul prevenirii
prăbuşirii şi distrugerii exponatelor, a accidentării personalului aflat în zonele incendiate sau a
blocării căilor de acces şi evacuare;
— să ia măsuri de protejare a încăperilor cu finisare arhitectonică valoroasă sau în care se
află exponate cu dimensiuni mari, greu de evacuat din zona incendiată;
— să asigure securitatea personalului pe timpul acŃiunii de stingere, echipîndu-1 cu costume
de protecŃie anticalorică şi aparate izolante sau măşti contra fumului şi gazelor cu cartuşe pentru
oxid de carbon.
Imediat după lichidarea incendiului, comandantul intervenŃiei trebuie să ia măsuri de
lichidare a consecinŃelor acestuia, evacuând rapid apa, cu ajutorul ejectoarelor pentru ape mici,
fumul şi produşii arderii incomplete, cu ajutorul eleotroexhaustoarelor şi electroventilatoarelor, să
asigure demolarea şi scoaterea din zonă a stelajelor şi rafturilor sau elementelor de construcŃie
deteriorate, sprijinind, totodată, acŃiunea de recuperare a bunurilor afectate de incendiu. OperaŃiunea
de restaurare şi conservare a acestora revine personalului obiectivului.
2.5. Stingerea incendiilor în clădirile cu spaŃii destinate cazării, odihnei, agrementului
şi tratamentului balneoclimateric
Din grupa „clădiri cu spaŃii destinate cazării, odihnei, agrementului şi tratamentului
balneoclimateric’’ fac parte hotelurile, motelurile, complexele hoteliere balneoclimaterice, cabanele
turistice şi campingurile. Toate aceste construcŃii, din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, sunt socotite clădiri cu aglomerări de persoane, în care orice intervenŃie a pompierilor
ridică probleme deosebite privind atât salvarea oamenilor, cât şi stingerea incendiilor.
Din punct de vedere constructiv, aceste construcŃii sunt de tip coridor, dispunând de un mare
număr de încăperi destinate odihnei oamenilor şi de unul sau mai multe culoare de legătură cu
casele scărilor. Fac excepŃie campingurile, care, de regulă, sunt formate dintr-un număr variabil de
căsuŃe din lemn, care adăpostesc cel mult patru persoane.
În general, construcŃiile hotelurilor, motelurilor şi complexelor hoteliere balneoclimaterice
sunt de gradul I—II de rezistenŃă la foc. Fac excepŃie clădirile mai vechi, în care se mai găsesc
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amplasate hoteluri de gradul III—IV de rezistenŃă la foc. Clădirile sunt dispuse pe verticală
şi au mai multe caturi.
DestinaŃia încăperilor este, de regulă, următoarea:
— cele din subsoluri sunt folosite ca spaŃii tehnologice (săli de cazane, spălătorii, călcătorii,
magazii, terminale ale canalelor de colectare a gunoaielor, instalaŃii de ventilaŃie etc.);
— majoritatea încăperilor de la parter şi caturile inferioare sunt folosite pentru deservirea
marelui public (recepŃii, foaiere, restaurante, baruri, bucătării, cofetării mici, magazine comerciale
şi magazii de materiale, ateliere de coafură şi frizerie, săli de tratamente, biblioteci, săli de mese);
— restul încăperilor sunt amenajate pentru odihna oamenilor;
— încăperile ultimului cat au, de asemenea, întrebuinŃări tehnologice şi adăpostesc casa
liftului cu agregatele de tracŃiune (motoare electrice, tamburi etc.) sau o parte din elementele
sistemului de ventilaŃie.
ConstrucŃiile moderne ale hotelurilor şi complexelor hoteliere balneoclimaterice sunt
prevăzute cu una-două case de scări protejate împotriva propagării fumului şi incendiului, precum şi
cu unul sau mai multe lifturi rapide, care pot fi folosite de pompieri în cazul unor intervenŃii pentru
stingere.
În vederea intervenŃiei rapide pentru stingerea unor eventuale incendii, aceste construcŃii
sunt dotate cu instalaŃii de stingere cu hidranŃi interiori, amplasaŃi la fiecare nivel, de la care se pot
realiza cel puŃin două jeturi simultane.
Incendiile izbucnite în hoteluri, moteluri şi complexele hoteliere balneoclimaterice se
manifestă cu aceleaşi caracteristici analizate la subcapitolul „Stingerea incendiilor în clădirile
înalte". De asemenea, intervenŃia pentru stingere se subordonează principiilor analizate în
respectivul subcapitol.
ComandanŃii de intervenŃii trebuie să aibă în vedere marea răspundere ce le revine, în cazul
unor incendii la aceste clădiri, pentru reducerea sau lichidarea stării de panică care cuprinde, de
regulă, pe majoritatea oamenilor treziŃi din somn de fum şi flăcări, stare care îi determină să
acŃioneze necugetat, neŃinând cont de indicaŃiile pompierilor şi încercând să se salveze cu orice preŃ
în asemenea situaŃii, trebuie să se intervină cu toată fermitatea, folosindu-se staŃia de radioamplificare a hotelului sau gigafoanele, pentru a determina pe cei cuprinşi de panică să aştepte
intervenŃia pompierilor, destinată salvării lor. Pentru desfăşurarea rapidă a operaŃiunilor de salvare,
va fi folosită întreaga gamă a mijloacelor din dotare: autospecialele de intervenŃie la înălŃime,
scările culisabile şi de fereastră din dotarea maşinilor de luptă, scările mecanice şi platformele
ridicătoare de la întreprinderile de distribuŃie a energiei electrice etc., cu ajutorul cărora servanŃii şi
accesoriile de salvare vor fi ridicate la locurile unde se află oameni în pericol, care vor fi salvaŃi
folosindu-se cablurile cu scripeŃi de salvare, perna de salvare, tubul extensibil de salvare şi celelalte
mijloace specifice acestei activităŃi.
Dispozitivele de intervenŃie vor fi ridicate pe verticală cu ajutorul cordiŃelor. Dacă apar
flăcări la ferestre, comandantul intervenŃiei va ordona să se acŃioneze cu Ńevi tip ,,B", amplasate la
catul imediat inferior, de-a lungul faŃadei, pentru lichidarea acestora şi, apoi, cu scara de fereastră,
să se atace etajul incendiat, pătrunzându-se în interior. În mod excepŃional şi numai dacă lifturile cu
comandă prioritară pot fi folosite, se va încerca pătrunderea prin clădire, scările interioare fiind
lăsate, însă, în exclusivitate pentru evacuarea oamenilor.
Construite potrivit tradiŃiilor locale şi stilului arhitectonic specific zonelor montane,
cabanele turistice sunt, de regulă, clădiri de gradul III—IV de rezistenŃă la foc, având elementele de
construcŃie din material lemnos, de cele mai multe ori neprotejat. Şi acestea au aceeaşi repartizare a
încăperilor ca şi hotelurile. În mod deosebit, cabanele turistice pun probleme din punct de vedere al
apei necesare stingerii incendiilor, datorită amplasării lor la înălŃime, departe de sursele naturale de
apă din zonă şi cu căi de acces în pantă, uneori inaccesibile maşinilor de luptă.
În anotimpurile ploioase şi iarna, deplasarea la aceste obiective este, de asemenea, deosebit
de dificilă, existând pericolul, generat de îngustarea drumurilor, de numeroasele curbe şi straturile
de gheaŃă sau mâzgă formate, al derapării sau prăbuşirii maşinilor de luptă. În consecinŃă, în situaŃii
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de incendii la aceste cabane, comandantul intervenŃiei va deplasa la obiectiv maşini uşoare şi
camioane de intervenŃie cu motopompe remorcabile şi transportabile, precum şi cantităŃi mari de
furtun, pentru a asigura alimentarea cu apă pentru stingere. Totodată, acesta va trebui să exploateze
toate posibilităŃile locale de alimentare cu apă, executînd, la nevoie, mici baraje pe pâraiele
existente, în vederea acumulării apei necesare stingerii.
Pentru stingere, se va acŃiona numai cu Ńevi tip „C", cu ajutaje pulverizatoare, combinânduse lucrul şefilor de Ńeavă cu cel al toporaşilor, executându-se desfaceri şi tăieri pe direcŃia de
propagare a incendiului, precum şi evacuarea mobilierului sau a altor materiale combustibile din
zona periclitată.
Destul de numeroase şi amplasate la distanŃe mari faŃă de oraşe, dar pe principalele căi de
acces rutier, campingurile sunt cele mai periculoase din punct de vedere al incendiului, fiind
construite din lemn bine uscat, care se aprinde şi arde cu uşurinŃă, punând în pericol viaŃa
persoanelor care se adăpostesc în ele şi ameninŃând cu propagarea rapidă a focului la pădurile în
apropierea cărora sunt amenajate.
Pericolul de incendiu este amplificat la campinguri şi de folosirea, de multe ori, a
iluminatului cu felinare cu petrol sau a altor mijloace improvizate, cât şi de concentrarea pe spaŃii
mici a unui număr mare de căsuŃe, de oameni şi de valori materiale aparŃinînd acestora, precum şi a
numeroase mijloace de transport aflate în parcările special amenajate. Aceste caracteristici impun
necesitatea cunoaşterii amănunŃite a locului de dispunere a campingului, a surselor de apă şi, în
mod deosebit, o intervenŃie foarte rapidă, cunoscându-se că o căsuŃă incendiată este distrusă de
flăcări în timp de 20—25 minute.
În acŃiunea de stingere, comandantul intervenŃiei trebuie să acorde o mare atenŃie căutării şi
scoaterii din căsuŃele incendiate a oamenilor şi bunurilor materiale aparŃinînd acestora, concomitent
cu acŃiunea de localizare şi lichidare a incendiului cu Ńevi tip „B".
În scopul limitării propagării incendiului la pădurea sau la plantaŃiile din apropierea
campingului, comandantul intervenŃiei trebuie să realizeze o pânză de apă prin încrucişarea jeturilor
compacte ale unor Ńevi tip „B", eşalonate pe două-trei aliniamente în adâncimea pădurii. Pentru a
preveni izbucnirea unor incendii în pădure, ca urmare a transportului scânteilor şi jeraticului de
către curenŃii ascendenŃi de aer, se vor organiza echipe de vânători de scântei, care vor executa
serviciul de patrulare pe direcŃia de mişcare a curenŃilor de aer.

2.6. Stingerea incendiilor în clădiri cu depozite de bunuri de larg consum
2.6.1.

Caracteristicile constructive ale depozitelor cu bunuri de larg consum

Clădirile depozitelor în care se păstrează materiale combustibile sunt amplasate în
construcŃii de gradul I—III de rezistenŃă la foc. Dacă materialele combustibile depozitate sunt
considerate de mare valoare şi de importanŃă deosebită, depozitele au rezistenŃa la foc de gradul I,
fiind compartimentate prin pereŃi antifoc, ale căror suprafeŃe maxime sunt stabilite în funcŃie de
valoarea şi importanŃa materialelor depozitate, nedepăşind 2 500 m2.
Depozitele principale sau cele de bază pentru materiale şi substanŃe combustibile sunt
amenajate în clădiri independente sau în încăperi separate, prin pereŃi antifoc, de restul construcŃiei.
Celelalte depozite de mărfuri, amplasate în construcŃii de gradul I—III de rezistenŃă la foc,
sunt prevăzute, de regulă, cu subsol şi mai multe etaje. Uneori, acestea se găsesc amplasate în
construcŃii mai vechi, a căror proiectare şi execuŃie nu au fost făcute în funcŃie de comportarea la
foc a materialelor.
În multe situaŃii, depozitele de mărfuri au construite în apropierea lor şoproane sau
baracamente cu materiale, precum şi materiale combustibile aşezate în stive, în aer liber.
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De asemenea, construcŃiile cu această destinaŃie au un număr mare de goluri practicate în
pereŃi şi planşee, pentru ascensoare, benzi transportoare, elevatoare, pante elicoidale sau înclinate şi
scări rulante.
Depozitarea materialelor solide, lichide şi gazoase, precum şi a deşeurilor şi ambalajelor, se
face, de obicei, în raport de natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare, dar şi de proprietăŃile
fizico-chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor (grupa sau clasa
de combustibilitate ori inflamabilitate, tendinŃa de autoaprindere, de autoinflamare şi de explozie,
comportarea în contact sau în prezenŃa altor substanŃe).
Mărfurile, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaŃiilor special construite sau
pe suprafeŃele de teren aferent acestora, care au forme geometrice sau dimensiuni similare, precum
şi cele ambalate în lăzi, saci şi baloturi, sunt organizate pe stive, grupe, secŃii sau sectoare, cu spaŃii
de siguranŃă şi de acces între ele.
Rafturile sau stelajele pe care se depozitează mărfurile şi materialele sunt, în general,
incombustibile. Cele combustibile sunt ignifugate.
Date fiind complexitatea mărfurilor şi materialelor ce se păstrează în depozite, marea
valoare ce o reprezintă acestea pentru economia naŃională, proprietăŃile fizico-chimice sau
comportarea lor diferită pe timpul unui incendiu, depozitele sunt specializate pe categorii principale
de mărfuri, cum sunt depozitele de:
— mărfuri textile (textile din in, cânepă, lână, mătase, fibre sintetice, bumbac etc.) şi
încălŃăminte (din piele şi din cauciuc sintetic);
— mărfuri metalo-chimice (chimicale, lacuri şi vopsele, nitrolacuri şi lacuri poliesterice,
cosmetice, covoare şi tuburi p.v.c., detergenŃi, fiole de benzină, materiale uscate, de tipul măturilor,
periilor etc., conductori, prize, corpuri de iluminat);
— articole de uz casnic;
— articole din celuloid (jucării, filme, clişee fotografice, diafilme, discuri, mijloace audiovizuale etc.);
— produse electrotehnice şi electrice (aparate de radio, televizoare, magnetofoane, aparataj
electrocasnic, de tipul frigiderelor, maşinilor de spălat, mixerelor etc.);
— produse alimentare (făină, zahăr, orez, paste făinoase, uleiuri, băuturi alcoolice, conserve,
mezeluri etc.);
— ambalaje;
— lichide combustibile (carburanŃi, lubrifianŃi, solvenŃi etc.);
— recipienŃi transportabili cu gaze comprimate sau lichefiate (clor, oxigen, hidrogen, butan,
propan etc.);
— material lemnos;
— hârtie;
— carbid şi var nestins;
— cărbuni;
— cauciuc natural sau sintetic şi articole din cauciuc;
— produse chimice: sulf, colofoniu, acizi (azotic, clorhidric, sulfuric etc.), produse
emulsionabile, lichide cu compuşi cloruraŃi (Detox, Dublitox, Heclotox, Alorinat), produse
dezinsectizante pe bază de fosfură de aluminiu (Delicia-pulvis, Phostoxin etc.);
— materiale de construcŃie (cherestea, plăci aglomerate şi fibroase din lemn, plăci
SUPEREX, ASCO, cofraje, podini, bile, manele şi cochilii din plută, bitum, carton şi pânză
asfaltată, polistiren expandat, poliuretan expandat, policlorură de vinil expandată, linoleum,
polietilenă, tapete din mase plastice, solvenŃi, pulberi de aluminiu etc.).
Majoritatea depozitelor închise sunt prevăzute, în funcŃie de gradul lor de periculozitate la
incendiu, cu detectoare de fum şi avertizoare, precum şi cu instalaŃii speciale de stingere cu apă (tip
sprinkler, drencer sau apă pulverizată) sau de refulare a altor substanŃe stingătoare (instalaŃii de
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stingere cu bioxid de carbon ş.a.), care, dacă sunt exploatate şi întreŃinute corespunzător, pot lichida
sau micşora efectele oricărui incendiu izbucnit în încăperile acestor depozite.
2.6.2. Caracteristicile incendiilor izbucnite în clădiri cu depozite de bunuri de larg consum
Propagarea incendiilor în încăperile depozitelor de bunuri de larg consum este favorizată de
:
— concentrarea în spaŃii relativ mici a unor mari cantităŃi de materiale felurite, cele mai
multe din acestea fiind combustibile;
— depozitarea în aceleaşi spaŃii sau în spaŃii apropiate, a unei mari varietăŃi de sortimente de
mărfuri cu caracteristici de ardere şi comportare la foc diferite (articole de celuloid şi cauciuc,
alături de parfumuri, mobile şi bijuterii etc.);
— existenŃa unei mari cantităŃi de ambalaje de diferite categorii, care contribuie la creşterea
intensităŃii arderii şi la propagarea incendiului cu repeziciune.
Incendiile izbucnite la depozite se caracterizează prin:
— distrugerea prin ardere sau degradare cu fum şi apă a unor mari valori materiale
concentrate pe suprafeŃe relativ mici;
— aprinderea întregii suprafeŃe a încăperii şi a suprafeŃelor libere ale materialelor
combustibile, proces favorizat şi de intervalele relativ mici dintre ambalaje;
— arderea şi descompunerea termică a mărfurilor şi substanŃelor depozitate, însoŃite de o
abundentă degajare de fum, de vapori şi de gaze toxice, care se răspândesc cu rapiditate în toate
încăperile;
— propagarea rapidă a incendiului prin intermediul substanŃelor combustibile expuse, al
stelajelor, rafturilor şi ambalajelor combustibile, precum şi datorită tirajului ce se formează prin
numeroasele goluri practicate în pereŃi şi planşee, prin sistemele de ventilaŃie sau alte deschideri din
construcŃie;
— creşterea rapidă a temperaturii şi presiunii gazelor, ca rezultat al afluxului de aer, al
descompunerii oxidanŃilor, fapt ce favorizează formarea flăcărilor înalte, creându-se condiŃii de
propagare a incendiului la elementele de construcŃie ale depozitului, la pod şi acoperiş;
— posibilitatea formării amestecurilor explozive cu manifestări violente, având drept
consecinŃă blocarea căilor de acces şi îngreunarea acŃiunilor de stingere;
— prăbuşirea stivelor de materiale, a rafturilor şi stelajelor combustibile, care contribuie la
creşterea intensităŃii arderii, împiedică evacuarea bunurilor materiale, îngreunează acŃiunea de
stingere şi poate duce la accidentarea servanŃilor, amplasaŃi în intervalele dintre acestea;
— prăbuşirea planşeelor combustibile, datorită pierderii capacităŃii lor portante, precum şi a
elementelor acoperişurilor, în situaŃia când incendiul s-a propagat la ele.
2.6.3.

Comportarea la foc a principalelor mărfuri

Textilele păstrate în baloturi se aprind numai la suprafaŃă, focul pătrunzând cu greutate în
masa de substanŃă. Dacă sunt aşezate în strat subŃire sau în poziŃie verticală, baloturile vor arde mai
repede, incendiul propagîndu-se cu uşurinŃă de la un balot la altul.
Pe timpul arderii textilelor, se degajă fum în cantităŃi mari, arderile sunt incomplete şi
însoŃite de mari cantităŃi de oxid de carbon, iar temperaturile dezvoltate la incendiu ating 700—
800°C.
Articolele de uz casnic şi tehnic se deteriorează din cauza incendiului, arzând toate
elementele combustibile din componenŃa lor. Arderea acestora este favorizată şi de existenŃa
ambalajelor în care sunt păstrate.
Produsele alimentare ard cu flăcări mici, dar degajă fum înecăcios şi temperaturi ridicate.
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În cazul incendiilor de articole din cauciuc se creează focare foarte puternice, care se
propagă cu repeziciune, prin intermediul ambalajelor şi stelajelor. Totodată, are loc o degajare
abundentă de fum şi se dezvoltă temperaturi ridicate.
Şi pe timpul arderii produselor chimice se dezvoltă temperaturi ridicate, degajându-se gaze
toxice. În plus, au loc explozii, datorită reacŃiilor dintre diferitele substanŃe chimice depozitate.
Când ard articole de sport din mase plastice şi alte materiale, incendiile sunt violente, ca
urmare a prezenŃei cauciucului, celuloidului şi vopselelor, se degajă temperaturi ridicate, fum şi
gaze toxice în cantităŃi mari.
Dintre rechizite, hârtia se aprinde în timp foarte scurt la suprafaŃa de contact cu aerul, în
schimb, focul pătrunde cu greutate în masa de substanŃă depozitată în baloŃi sau rulouri. Pe timpul
arderii hârtiei se dezvoltă temperaturi mijlocii, însoŃite de degajări de oxid şi bioxid de carbon.

2.6.4.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

În raport de proporŃiile incendiului, recunoaşterea se execută cu una sau mai multe echipe,
având în componenŃa fiecăreia câte un specialist din cadrul obiectivului incendiat.
La recunoaşterea incendiului comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
— prezenŃa oamenilor în încăperi şi în ascensoare, metodele şi mijloacele pentru salvarea şi
evacuarea lor;
— locul, proporŃiile şi direcŃiile principale de propagare ale incendiului;
— natura, cantitatea şi modul de depozitare a mărfurilor incendiate şi a celor care trebuie
protejate;
— natura stelajelor şi mărimea spaŃiilor dintre ele;
— posibilităŃile de descompunere termică a mărfurilor cuprinse de incendiu, de degajare şi
răspândire a fumului şi gazelor toxice;
— necesitatea şi posibilitatea practicării unor deschideri pentru pătrunderea în clădire, în
scopul salvării oamenilor şi bunurilor materiale, cât şi a introducerii Ńevilor de refulare pentru
stingerea incendiului;
— necesitatea evacuării şi protejării materialelor neincendiate împotriva efectelor focului,
fumului şi apei, căi şi locuri de evacuare, mijloacele mecanizate (benzi rulante, electrocare,
autoridicătoare, cărucioare, autocamioane) şi forŃa de muncă existentă în obiectiv în momentul
incendiului;
— gradul de inundare cu fum a încăperilor depozitului şi posibilităŃile de evacuare a
acestuia;
— posibilităŃile de evacuare a mărfurilor cu pericol de explozie;
— prezenŃa instalaŃiilor speciale de stins incendii, dacă sunt sau nu puse în funcŃiune şi
efectul acŃiunii acestora asupra incendiului;
— substanŃele stingătoare ce vor fi folosite pentru lichidarea incendiului, în raport cu
specificul materialelor supuse arderii;
— măsurile de securitate ce trebuie respectate de personalul care acŃionează pentru
evacuarea bunurilor materiale şi lichidarea incendiului.
b) SubstanŃe stingătoare
În raport cu materialele supuse arderii, se vor folosi următoarele substanŃe stingătoare:
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— în depozitele de textile — apă refulată cu Ńevi tip „C", cu robinet şi ajutaje
pulverizatoare;
— în depozitele cu încălŃăminte din piele — apă refulată cu Ńevi tip „C", cu robinet şi ajutaje
pulverizatoare;
— în depozitele cu încălŃăminte din cauciuc sintetic — pulbere „Florex" şi spumă
aeromecanică;
— în depozitele de produse metalo-chimice — pulbere „Florex", spumă sau apă pulverizată;
— în depozitele de articole de uz casnic — pulbere „Florex", apă pulverizată;
— în depozitele de materiale electrotehnice:
— la piese în ambalaj de hârtie, carton sau baloŃi — apă pulverizată sau spumă
chimică;
— la piese în uleiuri şi unsori — spumă chimică sau mecanică;
— la produse electrotehnice — bioxid de carbon, pulbere „Florex", spumă chimică
sau mecanică, apă pulverizată;
— în depozitele de produse alimentare:
— la făină, zahăr, orez, paste făinoase — apă pulverizată;
— la ulei comestibil — spumă chimică, sau mecanică;
— la băuturi alcoolice — apă pulverizată;
— în depozitele de ambalaje — apă refulată cu jet compact prin Ńevi tip „B";
— în depozitele de lichide combustibile — spumă chimică sau mecanică şi pulbere
„Florex";
— în depozitele cu recipienŃi portabili, de gaze lichefiate sau comprimate — apă pulverizată
sau substanŃele stingătoare adecvate gazului lichefiat sau comprimat;
— în depozitele de hârtie — apă pulverizată;
— în depozitele de carbid şi var nestins — pulberi „Florex";
— în depozitele de cărbuni — apă în cantităŃi mari, până la inundare, refulată prin Ńevi tip
„B" sau furtunuri fără Ńeavă;
— în depozitele de cauciuc şi articole din cauciuc:
— la cauciuc natural depozitat în stive — spumă chimică, mecanică sau apă în
cantităŃi mari refulată cu Ńevi tip „B";
— la cauciuc sintetic, când este depozitat pe rafturi — apă pulverizată, când este
depozitat în vrac — apă în cantităŃi mari;
— la articole din cauciuc — apă pulverizată;
— în depozitele de produse chimice:
— la sulf — pulbere „Florex", nisip, apă pulverizată;
— la colofoniu — apă pulverizată, spumă chimică;
— la acid azotic — apă pulverizată;
— la acid clorhidric — se neutralizează cu substanŃe alcaline (carbonat de sodiu sau
var nestins);
— la acid sulfuric — nisip, pulbere „Florex", interzicându-se folosirea apei;
— la detexan — spumă chimică, mecanică sau apă pulverizată;
— în depozitele cu materiale de construcŃii:
— pentru materiale din lemn, produse din cauciuc,
policlorură de vinil, polietilenă, linoleum, tapet din
plastic, carton şi pânză asfaltată — apă sau spumă
refulată cu Ńevi tip „B";
— pentru prenadez, alŃi adezivi sau solvenŃi şi lichide
combustibile — spuma chimică sau mecanică, aburul
şi gazele inerte;
— pentru bitum — nisip, pulbere „Florex", apă în
cantităŃi mari;
181

Sp1

Servant pompier
— pentru produse din plută — apă pulverizată, pulbere
„Florex", spumă chimică sau mecanică;
— pentru pulberile de aluminiu — 3 kg nisip pentru
fiecare kilogram de pulbere supusă arderii;
— pentru spumele din mase plastice (polistiren,
poliuretan) — apă pulverizată.
c) Stingerea

Pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit în încăperile depozitelor cu bunuri de
larg consum, comandantul intervenŃiei este obligat:
— să organizeze urgent evacuarea şi salvarea oamenilor ce se găsesc în pericol, dirijând
efortul principal al forŃelor şi mijloacelor de luptă pe direcŃiile de pătrundere în depozite;
— să intervină autoritar pentru micşorarea şi înlăturarea panicii, stabilind personalul care să
evacueze şi să ilumineze căile de acces ce vor fi folosite pentru evacuare;
— să concentreze de la început forŃele şi mijloacele necesare stingerii, conform planului
unic de intervenŃie, Ńinând seama de existenŃa cantităŃilor mari de mărfuri aflate în depozit, de
posibilităŃile multiple de propagare rapidă a incendiului;
— să folosească pentru stingere substanŃele stingătoare adecvate categoriei de materiale
supuse arderii (pulberea „Florex", gazele inerte, apa şi spuma, îndeosebi cea cu coeficient mare de
înfoiere);
— pe timpul realizării dispozitivului de luptă şi al folosirii substanŃelor stingătoare, pentru
evitarea degradării bunurilor materiale, să ia măsuri de utilizare a apei în mod raŃional, prin dirijarea
jeturilor numai în focarele de ardere sau asupra elementelor de construcŃie;
— să organizeze stingerea pe sectoare de intervenŃie, repartizate în raport de suprafaŃa
incendiului şi de categoria de materiale care ard, astfel:
— un sector de intervenŃie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului;
— un sector de intervenŃie cu misiunea de protecŃie a golurilor, a mărfurilor ce nu pot fi
evacuate şi a încăperilor ameninŃate;
— un sector de evacuare;
— concomitent cu acŃiunea de stingere, să execute operaŃiunea de evacuare a materialelor şi
de protejare a acestora împotriva efectelor focului, fumului sau apei, folosind în acest scop
personalul obiectivului şi mijloacele mecanizate din dotarea acestuia (cărucioare, benzi rulante,
autocare, autoridicătoare şi maşini de transport). Când o anumită categorie de mărfuri nu pot fi
evacuate, comandantul intervenŃiei va lua măsuri de protejarea lor, acoperindu-le cu prelate, folii de
polietilenă sau alte materiale existente în obiectiv, pe care le va umecta.
O atenŃie deosebită trebuie acordată evacuării mărfurilor de preŃ (aparataj electrocasnic,
ambalaje necuprinse de flăcări conŃinând articole scumpe, maşini şi piese de schimb din import).
Echipele de evacuare trebuie să scoată din rafturi şi să transporte cu grijă aceste materiale, să le
depoziteze în locurile special desemnate, unde este organizată şi paza acestora.
ServanŃii şefi de Ńeavă vor acŃiona, de regulă, cu Ńevi tip „C" cu robinet şi ajutaje
pulverizatoare şi vor refula apa numai în zona focarelor, interzicându-se refularea apei sub forma
jetului compact asupra mărfurilor expuse în rafturi (aparataje, sticlărie, cristaluri etc.) şi supuse
temperaturilor ridicate, întrucât jetul compact le poate produce grave deteriorări.
Comandantul intervenŃiei va lua măsura ventilării spaŃiului incendiat, pentru reducerea
temperaturii, evacuarea fumului şi gazelor de ardere, prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, prin
practicarea de deschideri în planşee şi acoperiş sau folosirea mijloacelor specializate (electroexhaustoare şi electroventilatoare), din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor şi
pentru iluminat. Golurile din construcŃie trebuie protejate prin acoperirea cu panouri sau prin
destinarea unor Ńevi cu diametre mici şi ajutaje pulverizatoare.
182

Servant pompier

Sp2

În mod special, se va veghea la asigurarea securităŃii servanŃilor, cu atât mai mult cu cât
acŃiunea de stingere este de lungă durată, ordonându-se echiparea şefilor de Ńeavă cu mijloacele de
protecŃie individuală, organizându-se rulajul în luptă şi odihna acestora.
De asemenea, servanŃii trebuie să se amplaseze cât mai aproape de focar, pe acelaşi plan sau
mai sus decât acesta, la capetele rafturilor, în apropierea elementelor de construcŃie rezistente,
evitându-se, astfel, accidentarea lor la prăbuşirea rafturilor, asigurându-li-se retragerea din zonă, în
caz de pericol.
Comandantul intervenŃiei va acorda o atenŃie deosebită sectoarelor în care se găsesc butelii
şi recipienŃi cu gaze lichefiate sau comprimate, ori cu lichide inflamabile, luând măsuri, mai întîi
pentru răcirea, apoi pentru evacuarea acestora în afara zonei de ardere sau a celei periclitate de
incendiu.
În cazul arderii baloturilor, a substanŃelor fibroase, a Ńesăturilor, se va executa stingerea
incendiului la suprafaŃa acestora, în încăperi, iar după evacuarea lor, afară, se va organiza un sector
special pentru desfacerea şi lichidarea micilor focare din interiorul substanŃelor respective,
destinîndu-se, în acest scop, Ńevi tip „C", cu robinet şi ajutaje pulverizatoare.
2.7. Stingerea incendiilor în magazinele comerciale
2.7.1.

Caracteristicile constructive ale magazinelor comerciale

Clădiri cu dimensiuni din ce în ce mai mari, cu multe etaje, cu activităŃi diferite, cu personal
şi public numeros şi unde se efectuează expunerea mărfurilor şi vânzarea cu amănuntul a unui
număr mare de obiecte, materiale şi materii prime foarte diferite, în majoritatea lor deosebit de
combustibile, inflamabile sau chiar explozive, magazinele comerciale prezintă o importanŃă
deosebită din punct de vedere al intervenŃiei pentru stingerea incendiilor.
În aceste clădiri este stocată, expusă şi manipulată o sarcină termică atât de considerabilă,
încît se poate aprecia că marile magazine se situează printre obiectivele cu riscurile cele mai mari
din punct de vedere al pericolului de incendiu.
Magazinele de dimensiuni mici şi medii (localuri izolate, cu 1—2 niveluri, având, de regulă,
o arie totală de vânzare de 200—500 m2) sunt considerate clădiri cu pericol mediu de incendiu. Se
are în vedere, în acest sens, faptul că încărcarea cu materiale combustibile nu atinge valori ridicate,
probabilitatea producerii unui incendiu nu este mare iar eventualele incendii nu ating proporŃii
deosebite şi nu pun în pericol grav viaŃa oamenilor.
FaŃă de magazinele mici sau medii (clasice), marile magazine prezintă un pericol mare de
incendiu.
Desfăşurate pe unul sau mai multe nivele, având suprafaŃa de vânzare de 1 000—20 000 m2,
marile magazine concentrează într-o singură construcŃie spaŃii echivalente cu aria unui număr mare
de magazine mici sau medii (clasice). De exemplu, magazinul „Unirea" — Bucureşti are o arie de
vânzare de cca. 18 000 m2, iar „Bucur" de cca. 42 000 m2, ceea ce echivalează cu 60 şi, respectiv,
140 de magazine clasice.
Complexele comerciale acoperite ating dimensiuni şi mai mari. Literatura de specialitate se
referă la construcŃii de acest tip cu arii de la 70 000 pînă la 100 000 m2, grupând la un loc unul sau
două mari magazine universale şi numeroase localuri comerciale mai mici.
O primă consecinŃă a acestei concentrări este creşterea probabilităŃii de producere a unui
incendiu în asemenea imobile, la care se adaugă şi cea determinată de echiparea construcŃiei cu
instalaŃii utilitare, pe care magazinele mici nu le au (ventilare-condiŃionare, ascensoare, scări
rulante, instalaŃii electrice complexe etc.). De asemenea, tot ca urmare a concentrării, suprafaŃa
spaŃiilor supuse simultan la efectul aceluiaşi incendiu este mai mare, ca şi numărul de persoane şi
volumul de mărfuri.
ConstrucŃiile marilor magazine au o structură rezistentă la foc. Elementele portante au o
rezistenŃă la foc de 1,5—2 ore, şarpantele aparente de 30 de min., iar faŃadele sunt astfel alcătuite,
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încât nu permit propagarea pe verticală a incendiului. Finisajul interior, de regulă, este greu
combustibil şi are o viteză de propagare a flăcării redusă.
Compartimentarea interioară a clădirilor este realizată prin elemente rezistente la foc circa
2—4 ore, asigurând o bună separare faŃă de spaŃiile cu alte destinaŃii, la care magazinul este alipit
sau înglobat, acesta fiind prevăzut cu pereŃi antifoc şi planşee rezistente la incendiu cel puŃin o oră
şi jumătate.
SpaŃiul afectat magazinului este împărŃit în compartimente, a căror arie, pe nivel, nu
depăşeşte 2 500 m2, având, separat, anexe cu pericol de incendiu şi depozite de bază, despărŃite prin
pereŃi şi planşee cu rezistenŃă la foc de 4 şi, respectiv, 3 ore.
Ghenele verticale şi puŃurile de ascensor, în special atunci când leagă între ele spaŃii în care
se află materiale combustibile, au o rezistenŃă la foc de cel puŃin o oră, iar capacele şi uşile de
vizitare, de minimum 30 min.
2.7.2.

Caracteristicile incendiilor izbucnite în magazinele comerciale

În magazinele comerciale pot izbucni incendii în:
— compartimentele de vânzare;
— restaurante, bucătării, cantine — magazii şi camere de expediŃie;
— birouri;
— încăperi tehnice şi la instalaŃii;
— în depozitele de mărfuri anexă ale raioanelor de vânzare.
Propagarea incendiilor în magazinele comerciale este favorizată de:
— expunerea pe mari suprafeŃe de vânzare (de la câteva sute la zeci de mii de metri pătraŃi)
a mărfurilor;
— numărul mare de mărfuri — în majoritatea lor combustibile sau inflamabile —
amplasate pe rafturi, stative sau dispuse în stive, pe podea;
— tapisajele combustibile de pe pereŃi, tavanele suspendate, scările rulante, canalele de
ventilaŃie şi casele scărilor, care permit acumularea rapidă a fumului şi propagarea incendiului;
— numărul mare de persoane, în special în orele de vârf sau în perioadele de vânzare
(cercetările efectuate în mai multe Ńări au stabilit că în timpul unui vârf comercial — orele 12,00 —
pe m2 de suprafaŃă, în sălile de vânzare situate la parter, revin două persoane);
— numărul mare de cumpărători aflaŃi simultan în acelaşi local, fapt ce face ca magazinele
comerciale să se încadreze în categoria obiectivelor cu aglomerări de persoane, în care problemele
asigurării evacuării şi evitării panicii sunt deosebit de dificile;
— amenajările interioare, prin instalarea de panouri decorative şi alte dispozitive publicitare,
care sporesc pericolul izbucnirii incendiului şi măresc riscurile propagării rapide a acestuia;
— instalaŃia de încălzire, cu rezerva ei de combustibil, transformatoarele, cabinele şi
tablourile de distribuŃie electrică de joasă şi înaltă tensiune, sălile maşinilor (alternatoare, motoare
Diesel, compresoare), diferitele ateliere (tâmplării, vopsitorii, de decoraŃii, electrice etc.), laboratoarele şi depozitele magazinului, în care se păstrează întreaga gamă de produse aflate în vânzare,
de la articolele de menaj, în care predomină materialul plastic, la gazele lichefiate şi
produsele cosmetice şi de întreŃinere, care folosesc butelii cu aerosoli de toate calibrele, având drept
element propulsor hidrocarburi lichefiate;
— existenŃa unor mari cantităŃi de ambalaje de diferite categorii şi a volumelor mari ale
încăperilor, care contribuie la creşterea intensităŃii arderii şi propagarea incendiilor cu repeziciune
pe orizontală şi verticală.
Incendiile izbucnite la marile magazine prezintă un pericol deosebit pentru viaŃa oamenilor,
în special din cauza intoxicării cu fum şi a sufocării. De aceea, protejarea persoanelor ameninŃate
trebuie începută încă de la semnalizarea incendiului de către detectoare şi nu atunci când flăcările
încep să se propage spre tavan şi să se răspândească cu putere.
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Prima reacŃie a oamenilor cuprinşi de panică, într-un magazin, este aceea de a ajunge în fugă
la scară, în speranŃa că pe această cale vor reuşi să părăsească clădirea. Dacă scara este închisă sau
plină cu fum, atmosfera de panică se amplifică. În acest caz, chiar dacă mai există şi alte căi sigure
de evacuare, oamenii nu mai sunt în stare să le utilizeze. În această situaŃie, un rol decisiv în
instaurarea liniştii şi înlăturarea panicii îl au personalul specializat al obiectivului şi pompierii
militari, care, prin apeluri repetate şi operaŃiuni de dirijarea persoanelor spre căile de evacuare,
grăbesc ieşirea acestora în afara zonei incendiate.
Studiile întreprinse în ultimii ani au arătat că:
— densităŃile de la care panica prezintă pericol pentru evacuarea persoanelor sunt de ordinul
a 0,28 m2/om;
— fenomenul panicii se poate produce şi fără existenŃa unei situaŃii de pericol. La densităŃi
de 0,26 m2/om, când oamenii, aflaŃi unul lângă altul, se ating între ei şi nu mai pot evita contactul,
se creează o stare de stres, care poate genera panică, fără nici o altă cauză exterioară;
— atâta timp cât publicul continuă să se deplaseze spre un loc pe care-1 consideră sigur,
posibilitatea de apariŃie a panicii este redusă. Dacă, însă, deplasarea încetineşte sau se opreşte,
pericolul apariŃiei acesteia este iminent.
Propagarea rapidă a fumului şi acumularea lui în clădire, constituie un pericol deosebit de
grav pentru viaŃa oamenilor aflaŃi în magazinele comerciale incendiate.
Umplerea cu fum a magazinelor îngreunează, totodată, pătrunderea pompierilor în obiectiv,
desfăşurarea de către aceştia a operaŃiunilor de descoperire, evacuare şi salvare a persoanelor
aflate în pericol.
Pentru prevenirea unor asemenea situaŃii, magazinele comerciale sunt prevăzute cu un
sistem de goluri pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinŃi în exteriorul clădirii. Suma acestor
goluri este de aproximativ 1/100 din aria nivelului respectiv.
În concluzie, incendiile izbucnite în magazinele comerciale se caracterizează prin:
— prezenŃa unui numeros public în încăperile magazinului, pe diferite nivele şi în
ascensoare, a cărui viaŃă este în pericol, din cauza intoxicării sau sufocării cu fum;
— aprinderea întregii suprafeŃe a încăperii, precum şi a suprafeŃelor libere ale materialelor
combustibile, lucru favorizat şi de intervalele relativ mici dintre stelaje;
— arderea şi descompunerea termică a mărfurilor şi substanŃelor depozitate, însoŃite de o
degajare abundentă de fum şi vapori de gaze toxice fierbinŃi, care se răspândesc în toate părŃile;
— distrugerea prin ardere sau degradarea cu fum şi apă a unor valori materiale concentrate
în rafturile magazinelor sau pe suprafeŃele de expunere;
— propagarea incendiului cu rapiditate şi cu manifestări diferite, în funcŃie de sortimentele
de mărfuri şi de modul de depozitare a acestora, prin intermediul rafturilor, stelajelor şi ambalajelor
combustibile, prin sistemele de ventilaŃie şi deschiderile din construcŃie, fapt ce pune în pericol
viaŃa cumpărătorilor şi a personalului de deservire;
— creşterea rapidă a temperaturii şi presiunii gazelor, ca rezultat al afluxului, de aer şi al
descompunerii oxidanŃilor, fapt ce favorizează formarea flăcărilor înalte, care pot ajunge până la
tavan, creându-se condiŃii de propagare a incendiului la elementele de construcŃie ale magazinului,
la pod şi acoperiş (în magazinele amplasate în construcŃii mai vechi);
— posibilitatea formării amestecurilor explozive cu manifestări violente, avînd drept
consecinŃă blocarea căilor de acces şi îngreunarea acŃiunilor de stingere;
— apariŃia pericolului de explozie, ca rezultat al reacŃiilor dintre apă şi diferite substanŃe
chimice, sau din combinarea acestora, însoŃite de degajări de oxid de carbon şi alte gaze toxice;
— prăbuşirea stivelor de materiale sau a rafturilor şi stelajelor, fapt ce contribuie la creşterea
intensităŃii arderii, împiedică evacuarea bunurilor materiale, îngreunează acŃiunea de stingere şi
poate duce la accidentarea servanŃilor amplasaŃi în intervalele dintre acestea;
— prăbuşirea planşeelor combustibile, datorită pierderii capacităŃii portante, precum şi a
elementelor acoperişurilor, în cazul când acestea există şi incendiul s-a propagat la ele;
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— pătrunderea cu greutate la focarele de ardere şi introducerea dificilă a Ńevilor, datorită
numărului redus de goluri, care, de regulă, sunt folosite pentru salvarea oamenilor şi evacuarea
bunurilor materiale, iar pe timpul nopŃii, din cauza sistemelor de siguranŃă masive (gratii metalice,
porŃi rezistente şi încuiate);
— propagarea incendiului de la un etaj la altul, prin intermediul golurilor şi instalaŃiilor
scărilor rulante;
— apariŃia fumului şi flăcărilor cu alte culori decât la incendiile clasice (albe, albastre, verzi,
violete, vernil etc.), din cauza materialelor sintetice prezente printre mărfuri.
2.7.3. Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea
Se execută de una sau mai multe grupe, în funcŃie de dezvoltarea obiectivului şi proporŃiile
incendiului, pe căile de acces neocupate de cumpărătorii care se evacuează, pe scările fixe de
incendiu şi chiar pe scările şi autospecialele de intervenŃie la înălŃime din dotarea subunităŃii de
pompieri, sub conducerea personalului specializat din magazin.
Dacă intervenŃia pentru stingere se execută pe timp de noapte, situaŃie când, de regulă,
intrările în magazin şi în spaŃiile de vânzare sunt blocate, prin uşi şi grilaje metalice încuiate, a căror
desfacere presupune timp mult şi efort mare, pătrunderea la parterul magazinului se va face prin
spargerea unui geam în interior. Deschiderea astfel realizată trebuie păzită de către servanŃi, pentru
a împiedica pătrunderea unor răufăcători şi înstrăinarea valorilor materiale expuse.
Pentru pătrunderea la etajele magazinului, comandantul intervenŃiei va folosi scările fixe de
incendiu, scările şi autospecialele de intervenŃie la înălŃime din dotarea subunităŃii.
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei va stabili:
— prezenŃa oamenilor rămaşi în încăperile magazinului, la diferite etaje sau în ascensoare,
starea în care se află, necesitatea acordării primului ajutor medical, metodele şi mijloacele ce pot fi
folosite pentru salvarea lor rapidă, dacă a fost acŃionat iluminatul de siguranŃă. AcŃiunea de acordare
a primului ajutor medical şi de dirijare a cumpărătorilor spre căile de acces sigure, în vederea
evacuării, începe chiar pe timpul executării recunoaşterii, în acest scop, se destină servanŃi pentru
iluminatul intrărilor în căile de acces stabilite pentru dirijarea oamenilor de salvat şi, mai ales,
pentru intervenŃia energică, în vederea liniştirii celor intraŃi în panică şi restabilirea ordinii normale
de evacuare;
— gradul de inundare cu fum a caselor scărilor ce vor fi folosite pentru salvarea oamenilor,
necesitatea şi posibilitatea ventilării lor sau a evacuării fumului cu ajutorul mijloacelor specializate
din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat, ori a executării unor
deschideri în placa de beton a acoperişului;
— natura, cantitatea şi modul de depozitare ale mărfurilor supuse arderii;
— locul şi proporŃiile incendiului, direcŃiile principale de propagare a acestuia;
— cantitatea şi modul de depozitare a mărfurilor care trebuie evacuate sau numai protejate
împotriva efectelor fumului, focului sau apei ;

— prezenŃa substanŃelor îmbuteliate, susceptibile de a exploda şi provoca victime în rândul
cumpărătorilor, personalului de deservire şi al servanŃilor care acŃionează la incendiu, precum şi
măsurile ce trebuie luate pentru protecŃia acestora;
— existenŃa personalului şi mijloacelor tehnice din dotarea magazinului, posibilităŃile de
folosire a acestora în acŃiunea de evacuare a valorilor materiale (benzi transportoare, elevatoare,
electrocare, cărucioare, containere, coşuri etc.) ;
— existenŃa instalaŃiilor speciale de stingere (sprinkler sau drencer), dacă au fost puse în
funcŃiune şi efectul acestora pentru limitarea propagării incendiului;
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— existenŃa uşilor antifoc pentru acoperirea golurilor scărilor rulante şi, în lipsa acestor uşi,
necesitatea acoperirii lor cu panouri protejate cu Ńevi tip ,,C", care vor avea misiunea de a împiedica
propagarea incendiului şi de a preveni prăbuşirea şi accidentarea servanŃilor;
— prezenŃa instalaŃiilor electrice de iluminat, forŃă şi ventilaŃie sub tensiune şi necesitatea
deconectării lor;
— existenŃa tablourilor generale sau a cabinelor telefonice şi electrice în subsoluri, dacă
acestea au fost scoase de sub tensiune, în vederea prevenirii electrocutărilor, ce măsuri trebuie luate
pentru protecŃia lor împotriva apei ce se va acumula în subsoluri pe timpul ducerii acŃiunilor de
stingere;
— măsuri de asigurare a servanŃilor care vor acŃiona în încăperile incendiate ale
magazinului.
b) SubstanŃe stingătoare
În alegerea substanŃelor stingătoare, comandantul intervenŃiei trebuie să Ńină seama de
varietatea produselor depozitate, de proprietăŃile fizico-chimice şi de comportarea diferită la foc a
acestora. SubstanŃele cel mai des utilizate în acŃiunea de stingere sunt: apa pulverizată, spumele
uşoare, cu coeficient mare de înfoiere şi pulberea stingătoare de tip „Florex".
d) Stingerea
Când incendiul a izbucnit pe timp de zi şi în magazin se găsesc cumpărători şi personalul de
deservire, sarcina cea mai importantă şi plină de răspundere a comandantului intervenŃiei este să
organizeze şi să conducă personal acŃiunea de salvare şi evacuare a persoanelor rămase blocate şi
neevacuate, concomitent cu realizarea dispozitivelor premergătoare de luptă.
Problema salvării persoanelor aflate în pericol trebuie pusă din nou în atenŃia comandantului
intervenŃiei, dată fiind marea responsabilitate ce o are acesta în asemenea situaŃii.
Stabilind încă de pe timpul recunoaşterii numărul oamenilor rămaşi în încăperile
magazinului, starea acestora, gradul de pericol ce-1 prezintă fumul şi flăcările pentru ei, precum şi
starea lor morală, comandantul intervenŃiei este obligat:
— să instaleze lămpi cu acumulator sau proiectoare, la ieşirile din casele scărilor sau ale
altor spaŃii destinate evacuării, la nivelul fiecărui etaj;
— să numească, special, la fiecare nivel, servanŃi, care să adune şi să îndrume cumpărătorii
şi personalul magazinului spre ieşiri, să tempereze spiritele, chemând la ordine pe cei cuprinşi de
panică;
— să organizeze echipe de trei-patru oameni din subunitatea specializată de salvatori, pentru
fiecare nivel, cu misiunea de a căuta şi descoperi victimele, de a le acorda, pe loc sau în spaŃii mai
puŃin poluate sau periclitate de incendiu, primul ajutor medical şi de a le transporta până la punctele
sanitare, în care sunt concentrate autosalvări cu personal medico-sanitar specializat, chemat încă de
la plecarea subunităŃii la locul incendiului;
— în cazul când numărul victimelor este mai mare, să ceară în sprijin, încă de pe timpul
executării recunoaşterii, grupele sanitare ale forŃelor civile de apărare locală din obiectivele
apropiate magazinului incendiat, pe care să le folosească în acŃiunile de salvare şi de acordare a
primului ajutor medical;
— să instaleze şi să folosească mijloacele speciale din dotare pentru evacuarea fumului şi a
gazelor toxice fierbinŃi, în primul rând din casele scărilor folosite pentru evacuare, începând cu
caturile superioare, unde sunt concentrate cele mai mari cantităŃi din aceste substanŃe;
— tot pentru evacuarea fumului, folosindu-se utilajele specializate pentru demolări, din
dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat (perforatorul, picamerul,
aparatul de sudură), să ordone executarea unor deschideri în placa de beton a acoperişului, care vor
grăbi efectuarea schimbului de gaze în spaŃiile de evacuare;
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— să destine, dacă incendiul ameninŃă căile de evacuare, Ńevi tip „C", cu ajutaje
pulverizatoare, cu misiunea de a precipita fumul, de a micşora temperatura ridicată a mediului
ambiant şi a împiedica cu orice preŃ incendierea acestor căi.
În situaŃia, mai gravă, când, independent de justeŃea şi corectitudinea măsurilor luate, căile
de evacuare devin nefolosibile, comandantul intervenŃiei trebuie să concentreze efortul întregului
efectiv chemat la locul incendiului pentru salvarea persoanelor, folosind toată gama de mijloace şi
procedee de salvare a celor rămaşi neevacuaŃi sau blocaŃi, cum sunt:
— scările fixe de incendiu;
— autoscările cu ascensor rapid;
— scările de incendiu din dotarea subunităŃii de pompieri;
— mijloacele specializate din dotare: coş de salvare, tub extensibil de salvare, pernă
pneumatică de salvare, cablu de salvare cu scripeŃi.
Ordinea salvării trebuie să fie următoarea: răniŃii, copiii, femeile şi bătrânii. BărbaŃii adulŃi
vor fi evacuaŃi ultimii, până atunci cerându-li-se concursul în acŃiunea de ajutorare şi de transport a
celor ce urmează să fie evacuaŃi.
Succesul operaŃiunilor de salvare este asigurat de organizarea şi menŃinerea legăturilor radio
cu şefii echipelor de la fiecare etaj, fapt ce va permite comandantului intervenŃiei să cunoască în
orice moment situaŃia şi să dirijeze efortul forŃelor în zonele sau direcŃiile cele mai periclitate.
Este necesar ca această acŃiune să se subordoneze unui singur om — comandantul
intervenŃiei, care trebuie să manifeste maximum de intransigenŃă şi să nu permită amestecul nici
unei persoane în conducerea operaŃiunilor.
Pe măsura sosirii la locul incendiului a cadrelor din tura liberă, acestea vor fi numite în
funcŃii de şefi de sectoare, pe etaje, cu misiunea de a conduce efectiv acŃiunea echipelor specializate
de salvatori, pentru evacuarea oamenilor şi, ulterior, de a conduce acŃiunea şefilor de Ńeavă, pentru
localizarea şi lichidarea incendiului şi evacuarea marilor valori materiale aflate în pericol.
Aşa cum s-a amintit şi în alte capitole, problema stabilirii şi menŃinerii ordinii în exteriorul
clădirii incendiate este deosebit de importantă.
De asemenea, comandantul intervenŃiei va organiza punctul de întâmpinare a forŃelor
chemate în sprijin, parcarea acestora şi dirijarea lor ulterioară, prin intermediul şefului punctului de
întâmpinare a forŃelor, care trebuie să fie un ofiŃer sau subofiŃer de pompieri, dotat cu staŃie radio.
Foarte importantă este şi cooperarea cu organele de ordine ale poliŃiei şi, în cazuri deosebite,
cu subunităŃile aparŃinînd Ministerului AdministraŃiei şi Internelor sau Ministerului Apărării
NaŃionale, cărora trebuie să li se încredinŃeze următoarele misiuni:
— dezafectarea căilor de acces, pentru deplasarea autosanitarelor şi maşinilor de incendiu;
— organizarea punctului medical de acordare a primului ajutor persoanelor salvate, a
platformei de parcare a maşinilor şi a ordinii de deplasare a acestora în sens unic;
— îndepărtarea curioşilor, care împiedică acŃiunea de salvare, realizarea dispozitivelor
premergătoare şi de luptă.
Concomitent cu executarea acŃiunii de salvare a oamenilor, comandantul intervenŃiei, pe
baza datelor obŃinute prin recunoaştere, este obligat să realizeze dispozitive de luptă, în primul rând
pe direcŃia hotărâtoare de acŃiune, pentru asigurarea salvării şi evacuării oamenilor şi limitarea
incendiului în zona căilor de salvare şi a încăperilor cu mari valori.
O sarcină deosebită, din acest punct de vedere, este ca dispozitivele de luptă să nu
încetinească sau să împiedice ritmul operaŃiunilor de evacuare, lucru ce se poate realiza prin:
— realizarea dispozitivelor de luptă pe căile de acces secundare;
— folosirea scărilor din dotare şi a ferestrelor pentru introducerea dispozitivelor pe
verticală, de-a lungul pereŃilor, cu luarea unor măsuri severe de asigurare a acestora împotriva
producerii de accidente.
În cazul intervenŃiei pe timp de noapte sau în zilele când în marile magazine de mărfuri nu
se află personal de deservire şi cumpărători, drept căi de acces pentru ajungerea, în timp scurt, la
etajele incendiate, în vederea executării recunoaşterii şi a realizării dispozitivelor premergătoare şi
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de luptă, se vor folosi scările rulante, a căror oprire trebuie făcută numai după ce au fost transportate
la caturile superioare:
— accesoriile necesare stingerii;
— agregatele pentru evacuarea fumului şi pentru iluminat;
— motopompele uşoare;
— electrogeneratoarele sau hidrogeneratoarele pentru obŃinerea spumei cu mare capacitate
de înfoiere;
— bidoanele de spumogen şi accesoriile pentru protecŃia individuală a servanŃilor.
Stingerea se organizează pe sectoare de intervenŃie, de regulă, pe orizontală şi pe nivele. La
clădirile înalte, aceste sectoare se pot organiza şi pe verticală, în cazul când se dispune de mijloace
de acces prin exterior (căi de toate tipurile), la fiecare faŃadă a construcŃiei.
Sectoarele de intervenŃie trebuie organizate astfel:
— un sector de intervenŃie cu misiunea de localizarea şi lichidarea incendiului în încăperile
incendiate, evacuarea fumului şi a valorilor materiale de preŃ ameninŃate direct de incendiu sau de
efectele fumului şi apei;
— un sector de intervenŃie cu misiunea de supraveghere şi limitare a propagării incendiului
la caturile superioare, cu dispozitiv etajat, inclusiv la acoperiş, pentru împiedicarea topirii şi
scurgerii pe sol a bitumului din stratul de protecŃie a plăcii de beton;
— un sector de intervenŃie cu misiunea de supraveghere şi limitare a propagării incendiului
la etajele inferioare, prin intermediul golurilor scărilor rulante sau al altor instalaŃii de legătură între
etaje, cum sunt: casele lifturilor de transport, de mărfuri ş.a. Acestui sector i se va încredinŃa şi
misiunea de evacuare a apei ce se acumulează pe timpul ducerii acŃiunilor de stingere la caturile
inferioare şi, în special, la subsoluri, în scopul protejării cabinelor instalaŃiilor electrice de iluminat,
forŃă, ventilaŃie, cît şi a mărfurilor depozitate în aceste subsoluri;
— un sector de intervenŃie pentru protecŃia clădirilor vecine alipite magazinului incendiat
sau situate în apropierea acestuia, folosindu-se, de regulă, formaŃiile civile de pompieri şi mijloacele
de stingere din dotarea lor.
În cazul când uşile de la intrările principale în magazin şi în încăperile pentru vânzare ori
golurile scărilor rulante şi intrările la caturile superioare sunt închise cu uşi grele sau gratii încuiate,
până când se vor practica deschideri în acestea, de către grupa specializată de pe autospeciala pentru
evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat, comandantul intervenŃiei va hotărî în care zone se
vor executa deschideri în vitrine, pentru introducerea dispozitivelor de luptă, organizînd, totodată,
paza acestora cu servanŃi până la sosirea organelor de poliŃie.
Pentru intervenŃia la caturile superioare, comandantul va hotărâ în dreptul căror ferestre se
vor amplasa scările de incendiu şi prin care se vor introduce dispozitivele de evacuare a fumului, de
iluminat şi pentru stingerea incendiului.
În cazul când flăcările se propagă pe faŃadele clădirii spre caturile superioare, prin ferestre,
până la realizarea dispozitivelor de luptă, comandantul intervenŃiei va destina 1—2 autotunuri, care,
prin perdele realizate cu ajutorul Ńevilor de apă, vor lichida flăcările la exterior şi chiar vor refula,
prin ferestre, apă direct în magazin, în zonele cu arderile cele mai intense.
În sectorul principal de lichidare a focarului, comandantul intervenŃiei trebuie să acorde, de
la început, o atenŃie deosebită protecŃiei elementelor portante ale construcŃiei, destinând în mod
special Ńevi, care vor refula apa de sus în jos, pe întreaga suprafaŃă a acestora.
Pentru limitarea propagării incendiului prin golurile scărilor rulante sau ale altor instalaŃii,
spre caturile superioare, se vor destina Ńevi cu misiunea de răcire a uşilor sau trapelor acestor
deschideri sau de protejare a golurilor, folosindu-se acŃiunea jeturilor pulverizate.
În cazul golurilor neprotejate, în limita posibilităŃilor, se vor confecŃiona panouri de
închidere, care vor fi umectate permanent. Pentru prevenirea accidentelor, golurile respective vor fi
marcate, vizibil, cu steguleŃe, proiectoare sau lămpi cu acumulatori, numindu-se câte un servant cu
misiunea de pază a acestora.
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În încăperile incendiate, servanŃii vor acŃiona cu Ńevi tip „C" cu ajutaje pulverizatoare,
amplasîndu-se la capătul rafturilor şi nu în intervalul dintre ele, în scopul evitării accidentelor
rezultate prin prăbuşirea acestora, în cazul pierderii capacităŃii lor portante.
După stingerea incendiului la suprafaŃa mărfurilor îmbalotate, acestea vor fi scoase în afara
încăperilor incendiate, cu ajutorul coşurilor, containerelor, cărucioarelor, electrocarelor, benzilor
rulante etc., pe platforme sau pe locuri amenajate în apropierea clădirii, unde, după desfacerea
baloturilor, se vor stinge eventualele focare pătrunse în masa mărfurilor respective, cu ajutorul unor
Ńevi tip ,,C", destinate special în acest scop.
Concomitent cu acŃiunea de stingere, se execută şi evacuarea mărfurilor neincendiate, dar
periclitate de incendiu, folosindu-se pentru aceasta forŃe din compunerea unităŃilor şi formaŃiunilor
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor sau Ministerului Apărării NaŃionale, sub îndrumarea
personalului din conducerea obiectivului, care va stabili şi dirija modul de transport şi de depozitare
a mărfurilor, pentru a se evita degradarea lor.
Un rol deosebit în paza acestor bunuri îl au organele de poliŃie, cu care pompierii
cooperează pe parcursul intervenŃiei.
În cazul incendiilor izbucnite în raioanele de încălŃăminte, confecŃii şi Ńesături sau de alte
substanŃe care ard mocnit, se recomandă folosirea spumei uşoare cu coeficient mare de înfoiere,
refulată de electrogeneratoarele sau hidrogeneratoarele din dotare.
Pentru protecŃia mărfurilor aşezate pe rafturi şi ameninŃate de incendiu, până la evacuarea
lor, acestea vor fi acoperite cu prelate, pentru a le proteja contra efectului apei folosite la stingere şi
a fumului.
Întrucât pe timpul dezvoltării incendiului se degajă mari cantităŃi de gaze toxice, care pot
afecta starea sănătăŃii personalului, care acŃionează la incendiu, dar şi crea pericolul explodării unor
bidoane cu vopsele, a unor butelii, flacoane cu spray-uri sau poate avea loc prăbuşirea elementelor
de construcŃie, comandantul intervenŃiei va lua măsuri speciale de protecŃie a servanŃilor prin:
— echiparea servanŃilor şefi de Ńeavă cu costume de protecŃie anticalorică şi aparate
izolante;
— realizarea rezervei de aparate izolante;
— amplasarea servanŃilor înapoia stâlpilor, a pereŃilor sau a altor elemente de construcŃie,
care să-i ferească de efectul exploziilor;
— rulajul servanŃilor şefi de Ńeavă care acŃionează în zonele periculoase şi organizarea
odihnei acestora, scop în care va fi creată o rezervă de forŃe şi mijloace;
— interzicerea amplasării, concentrării sau deplasării inutile a unui număr mare de servanŃi
în zonele centrale ale încăperilor sau în cele cu pericol de explozie.
Pentru a se preveni propagarea incendiilor prin căldura radiată şi prin transportul de scântei
şi jeratic aprins spre construcŃiile vecine şi combustibile, se vor realiza perdele de apă sau ziduri de
apă, în intervalele dintre clădiri, folosindu-se, în acest scop, Ńevile de pe autotunurile de stins
incendii sau Ńevile tip „B" din dotare.
De asemenea, pe direcŃia de mişcare a curenŃilor de aer, se vor instala echipe de vânători de
scântei, în punctele cele mai periculoase şi se vor destina maşini sau echipe de patrulare în zona cu
construcŃii combustibile.
După lichidarea incendiului, comandantul intervenŃiei va lăsa în obiectiv forŃe şi mijloace,
cu misiunea de supraveghere şi prevenire a reizbucnirii incendiilor în zonele cu rafturi şi mărfuri
prăbuşite, cât şi de lichidare rapidă a focarelor nou apărute.
2.8. Stingerea incendiilor în depozitele de mărfuri cu stelaje înalte
Depozitele cu stelaje înalte sunt construcŃii de mare înălŃime, vaste şi moderne, care conŃin
mărfuri de mare valoare tehnică, economică etc.
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Incendierea unor astfel de depozite poate avea consecinŃe deosebit de grave atât din cauza
pierderilor imediate, cât şi a consecinŃelor întârzierii aprovizionării şi producŃiei obiectivelor pe care
acestea le deservesc.
2.8.1.

Caracteristicile constructive ale depozitelor cu stelaje înalte

Prin depozit de mărfuri cu stelaje înalte se înŃelege un depozit cu un singur etaj, a cărui
înălŃime (azi atinge cca. 40 m) depăşeşte pe cea a halelor de depozitare obişnuite (în Ńara noastră
cele cu înălŃimea de peste 4 m).
Depozitele de mărfuri cu stelaje înalte sunt clasificate astfel:

—

după modul de depozitare a mărfurilor: depozite cu stive compacte (stive bloc, în care paletele se aşază
unele peste altele) şi depozite cu stelaje, care pot fi simple, duble sau multiple (stelajele duble sau
simple, separate prin culoare cu lăŃimea de un metru, se consideră stelaje multiple);

— după modul de manipulare a mărfurilor: depozite cu electro- (moto) stivuitoare (cu culoare cu lăŃimi de
2,20—2,40 m, în care se lucrează fie prin deservirea laterală a stivei, fie prin pătrunderea în
interiorul acesteia), depozite cu pod rulant sau depozite cu translatoare (specifice depozitelor cu
stelaje simple şi duble);
— după alcătuirea stelajelor: stelaje cu poliŃe pline (vezi prima figură) sau din dulapi cu spaŃii de 1—2 cm;
stelaje fără poliŃe (vezi a doua figură), formate numai din cadre de susŃinere, la care diferitele
unităŃi de depozitare (palete, conteinere) se aşază pe grinzi montate de-a lungul stelajelor,
înlocuind poliŃele; stelaje din diafragme sau prefabricate din beton armat, la care celulele de
depozitare sunt separate între ele prin pereŃi (vezi a treia figură).

Stelajele din depozite, în principiu, sunt confecŃionate din oŃel, au dimensiuni variate şi sunt
aranjate în diferite sisteme, fără a avea o protecŃie specială a elementelor de construcŃie .
Stelajele adaptate la aşezarea şi golirea automată a mărfurilor, cu ajutorul unei instalaŃii
automate de încărcare, sunt prevăzute cu şine pentru transportarea paletelor sau conteinerelor.
191

Sp1

Servant pompier

Dacă înălŃimea de stivuire a mărfurilor în aceste depozite depăşeşte 4,5 m sau în interiorul
lor au fost montate numai sprinklere de tavan, atunci stâlpii portanŃi ai clădirii, existenŃi între
stelaje, sau elementele verticale care alcătuiesc construcŃia portantă a clădirii vor fi protejate prin
realizarea unei căptuşeli cu rezistenŃă la foc de o oră sau prin montarea sprinklerelor pe pereŃii
laterali, la înălŃimea de 4,5m, care să dirijeze jetul de apă pe stâlpi.
În cazul înălŃimii de stivuire de 4,5—6 m, protecŃia împotriva incendiului se face prin
asigurarea unei suprafeŃe minime de pulverizare de 180 m2, cu ajutorul sprinklerelor de tavan,
temperatura de funcŃionare fiind de 74°C sau de 141°C, iar intensitatea de stropire de 14,26
l/sec×m2, în funcŃie de lăŃimea culoarelor şi de clasa de pericol a mărfurilor depozitate.
Depozitele cu stelaje înalte sunt caracterizate printr-un număr mare de instalaŃii şi prin căi
de trecere înguste între stelaje, care blochează accesul în interior, îngreunând pătrunderea
pompierilor.
Introducerea şi scoaterea din depozit a mărfurilor paletizate sau containerizate se face
exclusiv cu ajutorul unor benzi rulante, de diferite tipuri de construcŃie, ale căror goluri sunt greu de
închis. La fel de dificilă se prezintă şi obturarea certă a străpungerilor pentru cabluri, Ńinându-se
cont de cantităŃile mari de cabluri de energie şi de comandă care sunt introduse în depozitele cu
stelaje înalte.
Pentru evacuarea eficientă a fumului şi gazelor fierbinŃi produse de un eventual incendiu,
depozitele cu stelaje înalte au prevăzute, în acoperişuri, trape pentru evacuarea fumului, a căror
suprafaŃă eficace de evacuare reprezintă aproximativ 3% din suprafaŃa de bază a depozitului.
După natura mărfurilor şi ambalajelor şi după comportarea lor la foc, materialele din aceste
depozite se clasifică după cum urmează:

— clasa I — cuprinde mărfurile care, în majoritatea lor, ard greu şi sunt păstrate pe palete de
lemn, în cutii de carton ondulat sau alte ambalaje obişnuite (mobilă metalică cu mici piese din
material sintetic, utilaj electric în ambalaj metalic, vase de bucătărie, baterii uscate, cutii goale de
tablă, maşini de spălat, maşini de uscat, butelii de sticlă goale sau cu conŃinut neinflamabil, oglinzi,
produse alimentare şi băuturi cu conŃinut de 20% alcool, în ambalaje incombustibile, ciment în saci,
plăci de ghips etc.);
— clasa a II-a — cuprinde mărfurile menŃionate mai sus, păstrate în lăzi de lemn, ajurate
sau pline, precum şi în cutii de carton cu mai multe straturi, pe palete din lemn;
— clasa a III-a — cuprinde lemn, hârtie, Ńesături naturale, păstrate pe palete din lemn.
Produsele respective pot conŃine o cantitate neînsemnată de material sintetic. Din această clasă fac
parte: cărŃile, revistele, materialele de scris, containerele de hârtie sau de plastic, pentru articole
alimentare, încălŃămintea de piele, genŃile, mănuşile, produsele din lemn, tâmplăria de construcŃii,
mobila simplă şi mobila tapiŃată din materiale naturale, fibrele naturale, Ńesăturile, îmbrăcămintea,
produsele din tutun în ambalaj de carton, produse alimentare greu combustibile etc.;
— clasa a IV-a — cuprinde mărfurile menŃionate în clasele I, II şi III, care cuprind părŃi din
materiale plastice, în ambalaje de carton sau sintetice, pe palete din lemn (maşini şi instalaŃii mici,
cu piese din material plastic — maşini de scris, aparate de filmat, aparate de fotografiat, telefoane
— utilaj menajer, Ńesături şi îmbrăcăminte din materiale plastice, cu excepŃia fibrelor de vâscoză),
mobilă cu tapiŃerie din materiale sintetice, plăci de p.v.c. etc.
2.8.2.

Caracteristicile incendiilor izbucnite în depozitele de mărfuri cu stelaje înalte

Incendiul izbucnit la un depozit cu stelaje înalte poate fi provocat de:
— avarii la instalaŃiile electrice de iluminat şi de forŃă, la maşini şi la instalaŃiile de încălzire
sau de climatizare;
— reacŃii exoterme dintre diferite mărfuri;
— autoaprinderea unor substanŃe;
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— fumatul, folosirea focului deschis şi nesupravegheat;
— sudură etc.
Pericolul de incendiu în depozitele cu stelaje înalte este incomparabil mai mare decât în
construcŃiile cu depozite tradiŃionale.
Propagarea incendiului în asemenea depozite este favorizată de:
— depozitarea afânată a mărfurilor pe stelaje, oxigenul şi aerul necesar arderii putând
pătrunde la materialul combustibil cu mai mare uşurinŃă decât în cazul unei depozitări în bloc;
— distanŃa mică dintre diferite palete (stelaje), care înlesneşte propagarea incendiului în
plan orizontal şi vertical;
— spaŃiile intermediare dintre mărfuri, care formează adevărate coşuri prin care focul se
poate propaga în plan vertical, cu o viteză de 10—40 m/min.;
— coridoarele înguste, care înlesnesc propagarea incendiului la stelajele vecine, la fel ca şi
căderea materialului aprins de la înălŃime, scânteile zburătoare şi căldura radiată;
— în afara materialelor depozitate şi expuse pericolului de distrugere, datorită efectului
focului, fumului şi apei, însăşi construcŃia depozitului este periclitată de incendiu, întrucât apar
deformări ale cadrelor şi aparatelor de manipulare şi chiar pericolul prăbuşirii întregului eşafodaj al
stelajelor, din cauza pierderii capacităŃii lor portante, urmată de deteriorarea mărfurilor şi creşterea
intensităŃii arderii.
În caz de incendiu la depozitele cu stelaje înalte, există un mare pericol de inundare cu fum,
ca rezultat al arderii substanŃelor combustibile, care are ca efect:
— intoxicarea sau asfixierea personalului de deservire a depozitului sau a servanŃilor
neprotejaŃi cu mijloacele de protecŃie individuală;
— periclitarea mărfurilor care nu au fost expuse direct acŃiunii focului (alimentele, textilele
etc.);
— îngreunarea desfăşurării acŃiunii de stingere şi de evacuare a bunurilor ameninŃate;
— apariŃia fenomenului de coroziune a suprafeŃelor metalice neprotejate, datorită vaporilor
şi gazelor rezultate din descompunerea termică a p.v.c.-ului şi, în general, a substanŃelor halogenate.
În afara sarcinii termice a depozitului, rezultată din combustibilitatea materialelor folosite la
construcŃie şi a celor din compunerea instalaŃiilor tehnice, un rol decisiv în dezvoltarea arderii în
depozitele cu stelaje înalte îl au combustibilitatea încărcăturii (a mărfurilor depozitate), inclusiv a
ambalajelor, şi viteza de ardere a acestora.
Ca spaŃiu de ardere, depozitul cu stelaje înalte este caracterizat prin dimensiuni reduse în
plan orizontal, în comparaŃie cu planul vertical, din care cauză, în afara concentraŃiei de oxigen, a
schimbului de aer şi de produse de ardere — fenomene specifice circulaŃiei gazelor într-un spaŃiu
redus, (efectul de coş), apar şi alte aspecte ale procesului de ardere, cum sunt: influenŃa temperaturii
şi schimbul foarte rapid de energie termică cu alte sisteme învecinate, care provoacă creşterea
spontană a vitezei de ardere în fiecare focar de incendiu.
De aceea, un incendiu la un depozit cu stelaje înalte se propagă foarte rapid atât pe verticală
cât şi pe orizontală şi ia proporŃii care nu mai pot fi controlate.
Procesul de evoluŃie a incendiului în depozitele cu stelaje înalte are particularităŃi esenŃiale,
care îl deosebesc de incendiile izbucnite în depozitele clasice.
Depozitarea la înălŃimi mari a materialelor, uneori pe suporŃi de lemn, precum şi faptul că
acestea sunt păstrate în ambalaje combustibile şi în unsoare de conservare, determină formarea, în
timpul incendiului, a unor fluxuri puternice de convecŃie ale produselor de ardere fierbinŃi, care
facilitează viteza de propagare a incendiului pe verticală.
Procesul de ardere a lăzilor de lemn, a cutiilor de carton şi a altor materiale pe bază de
celuloză, la care viteza de propagare, chiar în perioada iniŃială, este de 8—10 m/min, se
desăvârşeşte astfel:
— vaporii combustibili ce se eliberează (hidrocarburi, chetoni, alchizi, rezultaŃi din procesul
de dezagregare a materiei) ard însoŃiŃi de flăcări;
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— suprafeŃele supuse arderii se carbonizează, apoi încep să ardă cu jeratic, fapt ce
furnizează energie termică considerabil superioară flăcărilor;
— viteza arderii şi energia termică ce se degajă cresc proporŃional cu cantitatea de aer
proaspăt care vine în contact cu suprafaŃa carbonizată;
— în cazul depozitelor cu stelaje înalte, chiar dacă uşile sunt închise, abundenŃa de aer este
atât de mare încât vehemenŃa arderii în faza preliminară este foarte puŃin influenŃată de aerisire;
— după izbucnirea incendiului, flăcările se ridică cu mare viteză pe scheletul de susŃinere a
rafturilor, la suprafaŃa ambalajului combustibil al mărfurilor depozitate, astfel că, la numai 1,5—2
min. de la izbucnirea incendiului, în partea inferioară a stelajului se formează un focar de ardere cu
înălŃimea egală cu acesta, care cuprinde toate ambalajele şi mărfurile păstrate pe poliŃele stelajului
sau pe palete;
— efectul accelerării vitezei de propagare a arderii se explică prin încălzirea prealabilă a
suprafeŃei combustibile depozitate, de către gazele fierbinŃi care se ridică înspre partea superioară a
construcŃiei;
— viteza mare de propagare a incendiului influenŃează direct şi creşterea vitezei căldurii
degajate de aceeaşi cantitate de substanŃe combustibile supuse arderii, astfel: la înălŃimea stelajului
de 2—5 m, viteza de propagare a incendiului creşte de 9 ori, determinînd, în acelaşi timp, creşterea
cantităŃii de căldură de la 12 000 kcal/min la 110 000 kcal/min;
— gazele fierbinŃi acumulate în partea superioară a depozitului se propagă lateral,
incendiind, la nivelul ultimului raft, toate materialele combustibile existente. Incendiul se propagă
pe orizontală şi prin intermediul culoarelor înguste dintre stelaje (0,7—1 m), precum şi prin căderea
pe aceste culoare a elementelor arzînde ale ambalajelor şi mărfurilor, blocând în acelaşi timp căile
de acces, fapt ce va îngreuna substanŃial acŃiunea de protejare cu prelate a stelajelor vecine, evacuarea mărfurilor periclitate de incendiu şi intervenŃia pentru stingere în zonele cu focare de ardere;
— datorită temperaturilor ridicate — în jur de 870—900°C — scheletul de susŃinere îşi
pierde capacitatea portantă, are loc flambarea sau prăbuşirea acestuia, odată cu mărfurile depozitate,
fapt ce va amplifica intensitatea arderii şi va îngreuna şi mai mult intervenŃia pentru stingere.
Când incendiul atinge anumite proporŃii, propagarea lui este favorizată şi de următoarele
condiŃii de depozitare:
— în cazul depozitării în vrac, pe poliŃe sau palete, oxigenul are acces mai uşor la materiale
decât în cazul stivuirii compacte, arderea fiind mai intensă şi propagarea incendiului mai rapidă;
— distanŃa mică dintre palete şi între mărfurile combustibile facilitează propagarea
incendiului pe orizontală;
— spaŃiile dintre palete se transformă în coşuri tipice de propagare a incendiului pe
verticală, efect deosebit de mare în cazul rafturilor cu materiale cu combustie lentă, care favorizează
funcŃionarea coşurilor timp îndelungat. După încălzirea acestora, viteza de propagare a incendiului
este de 10—40 m/min., iar viteza de ardere a lemnului obişnuit, exprimată în kcal/m2 sau în
kg/min., creşte proporŃional cu înălŃimea raftului.
2.8.3.

Organizarea şi ducerea acŃiunilor de stingere
a) Recunoaşterea

În cooperare cu personalul tehnic şi de deservire a depozitului cu stelaje înalte, pe timpul
recunoaşterii, comandantul intervenŃiei va stabili:
— existenŃa persoanelor rămase în depozit şi aflate în pericol, numărul şi starea lor, căile şi
metodele de salvare a acestora;
— natura, cantitatea şi clasa de pericol ale mărfurilor depozitate;
— tipul stelajelor şi materialul din care acestea sunt confecŃionate;
— modul de depozitare a mărfurilor în sectorul incendiat (pe poliŃe sau în containere) şi
materialele din care sunt confecŃionate ambalajele, paletele şi containerele;
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— efectul incendiului asupra stelajelor, starea acestora şi eficacitatea instalaŃiei speciale de
stingere tip sprinkler pentru protecŃia elementelor de construcŃie ale depozitului şi ale stelajelor;
— efectul substanŃelor stingătoare ce vor fi folosite pentru stingere asupra mărfurilor
depozitate şi pericolul activării unor reacŃii exoterme sau al facilitării formării amestecurilor
explozive;
— gradul de inundare cu fum, starea trapelor, dacă acestea au fost acŃionate sau nu,
necesitatea practicării de deschideri în acoperiş sau a folosirii mijloacelor specializate din dotarea
autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat;
— numărul şi starea agregatelor de transport şi de ridicare a mărfurilor (moto sau
electrostivuitoare, translatoare, cărucioare, benzi transportoare etc.) şi posibilitatea folosirii lor
pentru evacuarea paletelor sau containerelor din sectoarele periclitate de incendiu;
— numărul culoarelor longitudinale şi transversale din depozit şi gradul de blocare a
acestora cu agregatele de transport şi ridicare în stare de nefuncŃionare, din cauza deconectării şi
scoaterii de sub tensiune a instalaŃiilor electrice de forŃă şi iluminat; necesitatea şi posibilitatea
evacuării lor din zonă, pentru a crea condiŃii favorabile de acces servanŃilor şi agregatelor necesare
evacuării mărfurilor şi stingerii incendiului;
— personalul muncitor şi agregatele în funcŃiune ce pot fi folosite pentru evacuarea
mărfurilor, precum şi existenŃa unor zone libere, în care să fie depozitate paletele sau containerele
neincendiate;
— platforma pe care vor fi depozitate paletele şi containerele incendiate, în vederea salvării
mărfurilor afectate şi a stingerii micilor focare pătrunse în masa acestora.
b) SubstanŃe stingătoare
În alegerea substanŃelor stingătoare, comandantul intervenŃiei va Ńine seama de natura şi
clasa de pericol a mărfurilor depozitate în tronsonul incendiat şi ale celor aflate în pericol.
Pentru stingere, se recomandă folosirea apei refulată cu Ńevi tip „C" şi ajutaje pulverizatoare
sau spuma cu coeficient mare de înfoiere.
Pulberea stingătoare tip „Florex" se va folosi, în special, în cazul incendiului la lichide
combustibile păstrate în ambalaje.
c) Stingerea
A stăpâni un incendiu într-un depozit cu stelaje înalte este o problemă foarte dificilă, din
cauza propagării accelerate a incendiului pe verticală, în spaŃiile puternic ventilate ale depozitelor
paletizate.
Datorită spaŃiului îngust al intervalelor dintre stelaje, accesul liber la acestea, în caz de
incendiu, este mult îngreunat, la aceasta contribuind şi pericolul pierderii capacităŃii portante a
stelajelor metalice, urmată de prăbuşirea mărfurilor, blocarea culoarelor şi creşterea intensităŃii
arderii. De aceea, succesul în acŃiunea de stingere a incendiilor la depozitele cu stelaje înalte va
depinde de:
— păstrarea în perfectă stare de funcŃionare a detectoarelor de toate tipurile, instalate în cât
mai multe planuri, unul deasupra celuilalt, pentru a detecta cu certitudine fumul şi căldura, încă din
prima fază a incendiului, precum şi asigurarea funcŃionării perfecte a instalaŃiei sprinkler;
— asigurarea continuităŃii acŃiunii capetelor sprinkler până la lichidarea completă a
incendiului, chiar dacă acest lucru se va produce după trecerea timpului de o oră şi jumătate şi după
epuizarea rezervei de apă a acestora, în care scop vor fi destinate, special, maşini de luptă cu
capacitate mare, care să pompeze apa în instalaŃii sau să mărească debitul capetelor sprinkler intrate
în funcŃiune;
— întocmirea, cunoaşterea şi aplicarea unui plan unic de intervenŃie viabil, în care forŃele şi
mijloacele să fie folosite în raport de posibilităŃile reale de acces la locul incendiului şi de
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eventualele implicaŃii generate de dimensiunile reduse ale culoarelor, de blocarea acestora
cu maşinile şi instalaŃiile de transport al paletelor şi containerelor sau cu mărfurile prăbuşite.
Totodată, planul trebuie să prevadă concentrarea rapidă şi intrarea în acŃiune a forŃelor în timp util,
ştiindu-se că timpul de 5—8 min, calculat pentru concentrarea la locul incendiului, depăşeşte cu
mult durata admisă pentru evoluŃia liberă a incendiului.
Stingerea se organizează pe două sectoare de intervenŃie:
— un sector de intervenŃie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului în depozit şi
evacuarea valorilor materiale depozitate;
— un sector de intervenŃie pentru desfacerea conteinerelor sau paletelor evacuate şi
stingerea eventualelor focare pătrunse în interiorul acestora.
Dispozitivul pentru stingere se va realiza pe culoarele secundare, lăsându-se culoarele
principale libere, pentru introducerea electro sau motostivuitoarelor ce vor evacua paletele şi
containerele cu mărfuri ameninŃate de incendiu.
ServanŃii trebuie echipaŃi cu costume de protecŃie anticalorică şi aparate izolante, ştiindu-se
că depozitele de mărfuri cu stelaje înalte nu sunt prevăzute cu instalaŃii de ventilaŃie, ci numai cu
trape de evacuare a fumului şi gazelor fierbinŃi, care trebuie acŃionate după realizarea dispozitivului
de intervenŃie. Ei vor acŃiona cu Ńevi tip ,,C" cu ajutaje pulverizatoare, la capetele stivelor şi nu în
interiorul culoarelor, pentru a evita accidentarea lor, în cazul pierderii capacităŃii portante a
stelajelor şi prăbuşirea acestora.
Pentru acŃiunea la înălŃime, vor fi folosite scările baston sau culisabile, instalate în interior,
pe stelajele neafectate de incendiu, bine ancorate. ServanŃii se vor asigura cu cârligele de siguranŃă
de treptele scărilor, de unde, cu ajutajele pulverizatoare, vor acŃiona de sus în jos, protejând în
primul rând elementele portante ale construcŃiei şi stelajele şi apoi paletele sau containerele cu
mărfuri incendiate.
Pentru pătrunderea în depozitul incendiat, folosind agregatele speciale de pe autospeciala
pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat (picamer, perforator, aparat de sudură etc.),
comandantul intervenŃiei va ordona practicarea unor deschideri în pereŃii depozitului sau desfacerea
panourilor ce acoperă intrările în tunelurile special amenajate în pereŃii construcŃiilor, prin care vor
introduce dispozitivele de luptă.
Întrucât culoarele foarte înguste împiedică accesul servanŃilor în depozit şi evacuarea
materialelor, comandantului intervenŃiei îi revine importanta sarcină de a lichida incendiul în
tronsonul în care a izbucnit. De aceea, întreaga acŃiune trebuie subordonată acestui deziderat,
majoritatea forŃelor şi mijloacelor trebuind a fi dirijate pentru lichidarea incendiului în limitele găsite.
În cooperare cu organele de poliŃie, comandantul intervenŃiei va organiza evacuarea şi
depozitarea corespunzătoare a mărfurilor periclitate de incendiu, pentru a le feri de efectul focului,
fumului şi apei, precum şi paza acestora.
Pătrunzând în focar, servanŃii vor lichida incendiul la exteriorul paletelor sau conteinerelor,
după care, folosind mijloacele mecanizate din dotarea depozitului, le vor scoate de pe rafturi şi le
vor transporta pe platforma de depozitare, unde se va acŃiona pentru stingerea focului pătruns în
interiorul mărfurilor (vezi figura de mai jos).

Fig. — Evacuarea fumului dintr-un depozit cu stelaje înalte şi intervenŃia
pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit în acesta
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În cazul inundării masive cu fum, pentru evacuarea rapidă a acestuia şi dirijarea incendiului
pe o anumită direcŃie, se vor executa deschideri în planşeul acoperişului, în zona incendiată, care
vor fi folosite şi pentru acŃiunea directă asupra incendiului, cu jeturi pulverizate de sus în jos.
Crearea condiŃiilor optime de lucru pentru servanŃi (reducerea cantităŃii de fum şi căldură)
trebuie să constituie grija permanentă a comandantului intervenŃiei. În acest scop, el va folosi
electroexhaustoarele şi electroventilatoarele din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului,
gazelor şi pentru iluminat, va asigura cu regularitate rulajul, odihna, ajutorul medical şi hrănirea
servanŃilor care lucrează în condiŃii foarte grele.
Indiferent de condiŃiile în care se acŃionează, concomitent cu activitatea de stingere,
comandantul intervenŃiei va organiza şi evacuarea paletelor sau containerelor din sectoarele
vecine ameninŃate de incendiu, folosind moto sau electrostivuitoarele şi translatoarele din dotarea
obiectivului. Organizarea circuitului de evacuare cu aceste agregate trebuie încredinŃată
dispecerului sau mecanicului şef al obiectivului, care este specializat în conducerea acestor
activităŃi.
După lichidarea incendiului, comandantul intervenŃiei este obligat să continue acŃiunea de
scoatere din zona cuprinsă de incendiu a paletelor sau containerelor afectate şi, pe platforme special
amenajate, să execute desfacerea mărfurilor şi lichidarea focarelor mici, pătrunse în masa
materialelor.
Dacă la subsoluri sau la nivelul parterului s-au acumulat mari cantităŃi de apă, vor fi folosite
ejectoarele pentru ape mici în operaŃiunea de îndepărtare a acesteia.
Pentru prevenirea izbucnirii unor noi incendii, pe timpul activităŃii de repunere în funcŃiune
a instalaŃiilor afectate, proces în care vor fi folosite şi aparatele de sudură, comandantul intervenŃiei
va desemna efectivele şi tehnica de luptă a formaŃiei civile de pompieri din obiectiv să
supravegheze lucrările. Numai cu caracter de excepŃie, el va lăsa, în acest scop, şi forŃe din dotarea
subunităŃii.
3. Stingerea incendiilor izbucnite la depozite de materiale combustibile solide
3.1. Caracteristici constructive şi funcŃionale
Depozitele comerciale în care se păstrează materiale combustibile sau incombustibile sunt
amplasate de obicei în construŃii de gradul I – III rezistenŃă la foc, cu unul sau mai multe etaje, cu
încăperi situate la nivelul şi deasupra solului cât şi la subsol.
Dacă materialele combustibile depozitate sunt considerate de mare valoare si importanŃă
deosebită, depozitele de gradul I rezistă la foc, fiind compartimentate prin pereŃi antifoc, ale căror
suprafeŃe maxime sunt stabilite în funŃie de valoarea şi importanŃa materialelor depozitate.
Depozitele principale sau cele de bază pentru materiale şi substanŃe combustibile sunt
amenajate în clădiri independente sau în încaperi separate prin pereŃi antifoc de restul construcŃiei.
De multe ori depozitele de mărfuri sunt amplasate in construcŃii mai vechi, a căror
proiectare şi construcŃie nu au fost făcute în funcŃie de comportarea la foc a materialelor, ca de
exemplu depozitele de marfuri ale O. C. L. Buzău, Bacău, Tg. Mureş, GalaŃi, Huşi, etc., total
necorespunzatoare din punct de vedere constructiv şi al modului de depozitare.
În multe situaŃii depozitele de mărfuri au fost construite în apropierea unor şoproane sau
baracamente cu materiale, care contribuie la izbucnirea şi propagarea incendiilor.
ConstrucŃiile cu această destinaŃie au un număr mare de goluri practice în pereŃi si planşee,
pentru ascensoare, benzi transportoare, elevatoare, planuri înclinate, scări rulante, etc..
Depozitarea materialelor solide, lichide si gazoase, precum si a deşeurilor şi ambalajelor se
face, de obicei, în raport cu natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare, dar şi de proprietăŃile
fizico-chimice ale acestora.
FuncŃie de felul şi caracteristicile materialelor, acestea se aşează pe stelaje, în stative sau în
vrac. O parte din materiale sunt containerizate.
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De reŃinut faptul că tot mai multe depozite folosesc stivele şi stelajele înalte. Rafturile sau
stelajele pe care se depozitează mărfurile sunt în general incombustibile, dar în caz de incendiu îşi
pot pierde capacitatea portantă prăbuşindu-se, ducând la creşterea intensităŃii arderii şi la
propagarea incendiului.
Pentru reducerea cotei cheltuielilor de construcŃie a clădirii propriu-zise a depozitului, în
prezent drept elemente portante ale acoperişului şi pereŃilor exteriori se utilizează chiar stelajele.
Acest fapt defavorizează acŃiune de stingere în sensul că aceste elemente se prăbuşesc destul de
repede, la circa 8-10 minute de la izbucnirea incendiului.
Mărfurile, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaŃiilor sunt organizate pe
stative, iar gestiunile sunt separate între ele prin grilaje ceea ce impiedică evacuarea operativă
precum şi realizarea unui dispozitiv de intervenŃie corespunzator.
Pe lângă materialele respective, în curtea depozitelor sunt chiar în încăperi, se găsesc şi mari
cantităŃi de ambalaje în care au fost mărfurile ca lăzi de lemn, saci de in sau cânepă, cutii de carton,
talaş, ceea ce măreşte pericolul de propagare a incendiului. În prezent se folosesc ambalaje în
cantităŃi mari din material plastic în special din polietilenă. Aceste ambalaje favorizează foarte mult
dezvoltarea incendiilor, aşa cum s-a întâmplat la depozitul de articole de menaj din Huşi în 1969
când s-a aprins talaşul provenit de la lăzile cu geamuri, incendiul propagându-se la elementele de
construcŃie.
Majoritatea depozitelor închise sunt prevăzute, în conformitate cu normele în vigoare, cu
detectoare de fum precum şi instalaŃiile speciale de stingere cu apă (tip sprinkler, drencer sau
pulverizată) sau alte substanŃe stingatoare, care dacă sunt exploatate şi întreŃinute corespunzător, pot
lichida sau micşora efectele oricărui incendiu izbucnit în încăperile acestor depozite, parcaje, linii
CF.
3.2. Caracteristicile incendiilor
Propagarea incendiilor în încăperile depozitelor este favorizată de:
- concentrarea în spaŃii relativ mici a unor cantitaŃi de diferite materiale, cele mai multe din
acestea fiind combustibile;
- depozitatea în aceleaşi spaŃii sau în spaŃii apropiate, a unei varietăŃi de sortimente de
mărfuri cu caracteristici de ardere şi comportare la foc diferite: articole de celuloid şi cauciuc,
alături de parfumuri, mobilă, bijuterii, încălŃăminte, textile, mase plastice, etc.;
Din cauza concentrării în volum închis a unor mari cantităŃi de materiale şi mărfuri cu
proprietăŃi diferite, în caz de incendiu pot avea loc fenomene caracteristice cum ar fi:
- arderea în limitele volumului respectiv cuprinde în scurt timp întreaga suprafaŃă
liberă a materialelor combustibile. Această propagare este favorizată de forma geometrică şi
dimensiunea materialelor, cantitatea materialelor, intervalele dintre stelaje, accesul aerului proaspăt
etc.. Temperatura creşte rapid, se formează flăcări mari care pot cuprinde planşeul şi elementele
portante ale acoperişului, ducând la prăbuşirea acestuia;
- în procesul arderii se formează o mare cantitae de fum, oxid de carbon şi alte gaze toxice
care, pe lângă temperatura ridicată, îngreunează şi accesul personalului operativ spre focarele de
incendiu;
- în focarele incendiului pot lua naştere explozii ale amestecurilor de vapori cu aerul care
provoacă prăbuşirea elementelor de construcŃie;
- în timpul incendiului se produce prăbuşirea stivelor cu materiale şi a acoperişului, în
special în depozitele cu un singur cat;
- distrugerea prin ardere sau degradarea cu fum şi apă a unor mari valori materiale;
- propagarea rapidă a incendiului datorită tirajului ce se formează prin numeroase goluri
practicate în pereŃi şi planşee, prin sistemele de ventilaŃie sau alte deschideri din construcŃie.
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Datorită înălŃimii mari de depozitare a materialelor şi produselor în ambalaje combustibile şi
protejate cu unsori, la depozitele cu stive înalte în timpul incendiului apar fluxuri puternice de
convecŃie a produselor de ardere care influenŃează substanŃial asupra vitezei de porpagare a arderii
pe verticală. Accelerarea vitezei de propagare poate fi explicată prin încălzirea prealabilă a
suprafeŃei materialelor combustibile de către produsele de ardere care se ridică în sus. După cum
reiese din bibliografia de specialitate, viteza de propagare a flăcării prin ambalaje combustibile
depozitate în locaşurile stelajelor este de 8-10 m/min.
Există de asemenea condiŃii favorabile pentru propagarea incendiului pe orizontală ca
urmare a distanŃelor mici între stelaje (0,7 – 1 m), căderea între stelaje a mărfurilor în stare arzândă
precum şi acumularea, în partea de sus a încăperii a produselor de ardere care încălzesc materialele
combustibile depozitate în spaŃiile superioare ale stelajelor.
Viteza mare de propagare, a incendiului provoacă creşterea bruscă a intensităŃii degajării de
căldură. După cum reiese din rezultatele unor studii, la modificarea înălŃimii de depozitare de la 2,5
m la 5 m a aceleiaşi cantităŃi şi naturi de material combustibil, viteza maximă de degajare a căldurii
în timpul arderii creşte de peste 9 ori (de la 12.000 kcal/min. la 110.000 kcal/min.).
Întârzierea în intervenŃie contribuie la dezvoltarea incendiului având în vedere faptul că la
apariŃia incendiului în partea inferioară a stelajului, după două minute se formează un focar ce poate
avea înălŃimea cu cea a stelajului, producându-se o propagare şi în plan orizontal la partea
superioară.
ProprietăŃile fizico-chimice ale materialelor depozitate atrag după sine o anumită
comportare la foc, o anumita particularitate în ceea ce priveşte procesul de ardere.
Textilele în baloturi se aprind numai la suprafaŃă, focul pătrunzând cu greutate în masa de
substanŃă. Pe timpul arderii se degajă fum în cantităŃi mari, arderile sunt incomplete şi însoŃite de
mari cantităŃi de oxid de carbon, iar temperaturile ajung la 800°C.
Articolele de uz casnic şi tehnic se deteriorează din cauza incendiului, arzând toate
elementele combustibile din compunerea lor. Dezvoltarea arderii este favorizată şi de existenŃa
ambalajelor combustibile, fapt confirmat cu prilejul incendiilor de la depozitul de articole de menaj
Huşi, Brăila - 1975, Tg.Mureş - 1965 etc.
Produsele alimentare ca: zahărul, orezul, uleiul, făinoasele ard cu flacără mică, dar degajă
fum înecăcios şi temperaturi ridicate.
În cazul incendiilor de articole din cauciuc se crează focare foarte puternice care se propagă
cu repeziciune prin intermediul ambalajelor şi stelajelor. Totodată are loc o degajare abundentă de
fum şi se dezvoltă temperaturi ridicate.
Pe timpul arderii produselor chimice se dezvoltă temperaturi ridicate, degajându-se gaze
toxice. În plus au loc explozii datorită reacŃiilor dintre diferitele substanŃe chimice depozitate, aşa
cum s-a întâmplat la incendiile izbucnite la depozitul Sanepid ConstanŃa, depozitul Dorohoi -1961,
magazinul din Vălenii de Munte – 1973.
Când ard articole de sport din mase plastice şi alte materiale, incendiile sunt violente ca
urmare a prezenŃei cauciucului, celuloidului şi vopselelor, se dagajă temperaturi ridicate, fum şi
gaze toxice în cantităŃi mari.
Dintre rechizite, hârtia se aprinde în timp foarte scurt la suprafaŃa de contact cu aerul, focul
pătrunzând cu greutate în masa de substanŃă, în baloŃi sau rulouri. Pe timpul arderii hârtiei se
dezvoltă temperaturi medii, însoŃite de degajări de oxid şi bioxid de carbon.
Pentru stingerea incendiilor la depozitele de bunuri de larg consum, în funcŃie de natura
materialelor care ard se pt folosi substanŃe stingătoare ca: apa, spumele, pulberile stingătoare, CO,
masele pulverulante.
Intensitatea de stingere cu apă trebuie sa fie minim de 0,7 l/s×m2 pentru materialele
nedepozitate în stive înalte, iar la depozitele cu stive înalte aceasta variază funcŃie de înălŃimea
stivelor şi de natura materialelor depozitate ajungându-se până la 14,3 1/s×m2 .
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În acŃiunea de stingere, comandantul G.I. la aplicarea principiilor tactice trebuie să Ńină
seama de specificul depozitului şi de caracteristicile materialelor care ard, ceea ce impune de la
început luarea unor măsuri care să ducă la desfăşurarea unei bune intervenŃii în caz de incendiu.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să se deplaseze de la început cu forŃele necesare întrucât
fracŃionarea lor poate compromite acŃiunea de stingere.
Un rol foarte important în astfel de situaŃii îl are prima intervenŃie.
a) Recunoaşterea
În raport cu proporŃiile incendiului, recunoaşterea se execută cu una sau mai multe echipe,
având în componenŃa fiecăreia câte un specialist din cadrul obiectivului incendiat.
La recunoaştere, comandantul G.I. trebuie să stabilească:
- prezenŃa oamenilor în încăperi, în ascensoare, metodele şi mijloacele pentru salvarea şi
evacuarea lor;
- natura şi caracteristicile materialelor depozitate, cantitatea şi ordinea în care sunt aşezate,
modul de depozitare şi felul ambalajelor;
- locul, proporŃiile şi direcŃiile principale de propagare ale incendiului;

- posibilităŃile de descompunere termică a mărfurilor cuprinse de incendiu, de degajare şi
răspândire a fumului şi gazelor toxice, existenŃa pericolului de explozie;
- necesitatea şi posibilitatea practicării unor deschideri pentru pătrunderea în clădire în
scopul salvării oamenilor şi bunurilor materiale, cât şi a introducerii Ńevilor de refulare pentru
stingerea incendiului;
- dacă există obstacole contra incendiilor şi instalaŃii fixe de stingere;
- necesitatea evacuării şi protejării materialelor neincendiate împotriva efectelor focului,
fumului şi apei, cât şi locuri de evacuare, mijloace de evacuare;
- gradul de inundare cu fum şi posibilităŃile evacuării lui;
- substanŃele stingătoare ce vor fi folosite pentru lichidarea incendiului în raport cu
specificul materialelor supuse arderii;
- măsurile de securitate ce trebuie respectate de personalul care acŃionează pentru evacuarea
bunurilor materiale şi lichidarea incendiului;
- forŃele şi mijloacele necesare pentru localizarea şi lichidarea incendiului.
b) Stingerea incendiului
ParticularităŃile procesului de evoluŃie a incendiului în depozitele obişnuite cât şi în cele cu
stelaje înalte impun o intervenŃie şi refulare rapidă a substanŃelor stingătoare, şi în cantităŃi
suficiente.
łinând seama de faptul că uneori substanŃa stingătoare poate degrada materialele aflate în
depozit, este necesar ca ea să fie dirijată local, adică direct asupra focarului. Se impune de asemenea
ca substanŃa stingătoare să posede o capacitate ridicată de penetraŃie în special în locurile greu
accesibile, să aibă o eficienŃă mare de stingere şi o acŃiune corozivă scăzută.
În funcŃie de caracteristicile mărfurilor depozitate şi specificul depozitului, se vor folosi Ńevi
cu diametre şi ajutaje mari pentru lichidarea arderii în focarele principale, Ńevi cu diametre şi ajutaje
mici pentru protecŃia materialelor şi a încăperilor necuprinse de incendiu, precum şi alte substanŃe
stingătoare.
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Spre exemplu, la intervenŃia la incendiul de la I.C.R.GalaŃi, comandantul G.I. a procedat
bine folosind iniŃial apă sub forma jetului pulverizat pentru dispersarea fumului şi pentru
micşorarea temperaturii, ulterior sub forma jeturilor compacte, iar în faza finală din nou sub forma
jeturilor pulverizate pentru a evita degradarea Ńesăturilor şi tricotajelor.
Un alt exemplu, la incendiul izbucnit în ianuarie 1975 la un depozit din Brăila, comandantul
G.I. Ńinând seama de situaŃia surselor de alimentare cu apa, de direcŃiile principale de propagare a
incendiului, a introdus imediat ce a ajuns la faŃa locului trei Ńevi B care au lucrat cu apa din cazan pe
direcŃia principală de propagare, celelalte maşini deplasându-se la sursele de apă pentru alimentare.
łevile au fost introduse prin uşi şi ferestre fără a împiedica operaŃiunea de evacuare a materialelor.
Din analiza incendiilor izbucnite la astfel de obiective se pot trage următoarele concluzii:
- durata de intrare în acŃiune a primelor Ńevi depăşeşte 5-l0 minute, adică durata de
dezvoltare liberă a incendiului este mare şi deci acesta va fi găsit într-o fază avansată de propagare;
- chiar şi la o intervenŃie rapidă, acŃiunea este îngreunată de lăŃimea mică a trecerilor dintre
stelaje, blocarea acestor treceri, înălŃimea mare de depozitare, deci poziŃia înaltă a focarelor
îngreunează refularea agentului de stingere. Datorită acŃiunii flăcărilor, stelajele se pot prăbuşi, se
degajă fum în cantităŃi mari care inundă încăperile, se dezvoltă temperaturi mari ce îngreunează acŃiunea de stingere. Aceste greutăŃi pot fi diminuate în cazul în care există instalaŃii fixe de stingere
şi acestea intră imediat în funcŃiune.
Stingerea incendiilor se organizează pe sectoare de luptă cu misiuni precise, repartizate în
raport de suprafaŃa incendiului şi de categoria de materiale care ard astfel:
- un sector de intervenŃie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului;
- un sector de intervenŃie cu misiunea de protecŃie a golurilor, a mărfurilor ce nu pot fi
evacuate şi a încăperilor ameninŃate;
- un sector de evacuare a bunurilor materiale.
Concomitent cu acŃiunea de stingere se organizează şi desfăşoară operaŃiunea de evacuare a
bunurilor materiale şi de protejare a acestora împotriva efectelor focului, fumului sau apei, folosind
în acest scop personalul obiectivului şi mijloacelor mecanizate din dotarea acestuia. Când o anumită
categorie de mărfuri nu pot fi evacuate, comandantul G.I. va lua măsuri de protejare a lor,
acoperindu-le cu prelate, folii de azbest sau alte materiale existente în obiectiv care vor fi umectate.
O atenŃie deosebită trebuie acordată evacuării lucrurilor de valoare. Echipele de intervenŃie
le vor scoate din rafturi şi transporta cu grijă, le vor depozita în locuri speciale desemnate, unde este
organizată şi paza acestora.
La locul incendiului vor fi concentrate forŃele şi mijloacele necesare, creându-se o rezervă
cu ajutorul căreia sa se intervină în momentul în care situaŃia incendiului se schimbă sau apar noi
focare.
Comandantul G.I. va lua măsuri pentru ventilarea spaŃiului incendiat, pentru reducerea
temperaturii, evacuarea fumului şi gazelor de ardere prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, prin
practicarea de deschideri în planşee şi acoperiş sau folosirea mijloacelor specializate din dotarea
A.Sp.F.G.I. Golurile din construcŃie trebuie protejate prin acoperirea cu panouri sau prin destinarea
unor Ńevi cu diametre mici şi ajutaje pulverizatoare.
În mod special se vor lua măsuri pentru asigurarea protecŃiei servanŃilor cu atât mai mult cu
cât acŃiunea de intervenŃie este de lungă durată, ordonându-se echiparea şefilor de Ńeavă cu mijloace
de protecŃie individuală, realizându-se rulajul şi odihna acestora.
De asemenea servanŃii trebuie să se amplaseze cât mai aproape de focar, pe acelaşi plan sau
mai sus decât acesta, la capetele rafturilor, în apropierea elementelor de construcŃie rezistente,
evitându-se astfel accidentarea lor la prăbuşirea rafturilor, asigurându-li-se retragerea din zonă, în
caz de pericol.
Comandantul intervenŃiei va acorda o atenŃie deosebită sectoarelor în care se găsesc butelii
şi recipiente cu gaze lichefiate sau comprimate, ori cu lichide inflamabile, luând măsuri mai întâi
pentru răcire apoi pentru evacuarea acestora în afara zonei de ardere sau a celei periclitate de
incendiu.
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În cazul arderii baloturilor, a Ńesăturilor se va executa stingerea acestora la suprafaŃă în
încăperi, iar după evacuarea lor, afară se va organiza un sector special pentru desfacerea lor şi
lichidarea micilor focare, destinându-se în acest scop Ńevi tip C cu robinet şi ajutaje pulverizatoare.
O altă problemă importantă ce trebuie rezolvată operativ de comandantul G.I. este aceea a
alimentării cu apă şi a solicitării măririi presiunii pe reŃea în zona obiectivului incendiat.
Dupa lichidarea incendiului trebuie lăsate forŃe în supraveghere. În cazul intervenŃiei pe
timp de noapte trebuie luate măsuri de iluminare a locului acŃiunii.
3.4. Concluzii şi învăŃăminte
Faptul că în Ńara noastră comerŃul (de stat şi privat) este în plină dezvoltare, repartizarea
produselor pentru consum face ca în depozite să existe cantităŃi mari de mărfuri cu proprietăŃi
diferite, situaŃia impune organelor de pompieri o atenŃie sporită, Ńinând seama de faptul că în unele
cazuri mărfurile depozitate depăşesc capacitatea depozitului.
IntervenŃia trebuie axată de la început pe localizarea prin introducerea operativă a forŃelor pe
direcŃia principală de propagare. Concomitent trebuie să se asigure evacuarea bunurilor materiale
folosind forŃele şi mijloacele care participă la intervenŃie conform planului unic de intervenŃie.
SubstanŃa stingătoare trebuie să fie folosită în limite strict necesare şi direct asupra
focarului. Ea trebuie să fie aleasă în funcŃie de proprietăŃile materialelor care ard.
Se va avea permanent în vedere realizarea măsurilor de securitate pentru servanŃi, pentru
prevenirea accidentelor.
Dispozitivele vor fi introduse pe căi secundare de acces, prin ferestre sau goluri practicate în
elementele de construcŃie, lasându-se libere căile principale de acces pentru a se putea desfăşura în
bune condiŃiuni operaŃiunea de evacuare a mărfurilor şi materialelor.
4. Stingerea incendiilor izbucnite la păduri
4.1. Introducere
Având în vedere importanŃa pădurilor, unităŃilor şi subunităŃilor de pompieri le revin sarcini
deosebite pe linia protecŃiei împotriva incendiilor, a fondului forestier al Ńării. În acest sens, este
necesar să se studieze în mod ştiinŃific factorii şi cauzele care produc incendii, condiŃiile în care iau
naştere, felul şi gravitatea acestora precum şi mijloacele de prevenire şi de combatere .
De aceea este necesar ca toate cadrele de pompieri să posede temeinice cunoştinŃe privind
natura arborilor şi plantelor pădurii, felul cum se asociază între ele, amenajarea şi exploatarea
pădurilor, organizarea economiei forestiere etc., pentru că numai pe baza acestora se poate pregăti,
organiza şi desfăşura cu eficienŃă acŃiunea de stingere a incendiilor.
IntervenŃia pentru stingerea incendiilor în fondul forestier trebuie pregătită, organizată şi
desfăşurată cu maximum de eficienŃă deoarece incendiile la păduri pot avea consecinŃe numeroase
şi grave, cum ar fi:
- distrugerea litierei, a regenerărilor naturale şi a seminŃişului;
- arderea ramurilor şi a scoarŃei arborilor ceea ce produce uscarea lor;
- carbonizarea tulpinilor arborilor parŃial, ceea ce duce la deformarea acestora;
- arderea materialului lemnos exploatat;
- pierderea calităŃii solului ca urmare a arderii litierei şi reducerea umidităŃii prin lipsa
stratului protector;
- degradarea sau distrugerea florei şi faunei (cuiburi de pasări, puii unor animale şi specii de
vânat etc.);
- reducerea valorii estetice, economice şi biologice a râurilor;
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- distrugerea unor construcŃii existente pe teritoriul pădurilor (cabane, adăposturi pentru
animale etc.);
- pierderea vieŃilor omeneşti în unele situaŃii.
FaŃă de cele expuse se desprinde concluzia că problemele complexe şi specificul intervenŃiei
pentru stingerea incendiilor la păduri, impun o organizare şi conducere fermă a acŃiunilor, fapt ce se
realizează prin constituirea comandamentelor de intervenŃie în fondul forestier încă înaintea
producerii unor eventuale incendii.

4.2. ParticularităŃile fondului forestier din România
łinându-se seama de natura speciilor ce intră în compunerea pădurilor, zona forestieră din
Ńara noastră se împarte de jos în sus în trei zone:
l. Zona stejarului;
2. Zona fagului;
3. Zona coniferelor.
De remarcat faptul că aceste zone nu sunt strict limitate aşa încât pe măsura înaintării de jos
în sus îşi fac apariŃia spontan intercalându-se speciile de arbori care sunt caracteristice zonelor
apropiate.
4.3. Clasificarea incendiilor de pădure
Procedeele, mijloacele şi substanŃele de stingere a incendiilor se aleg în funcŃie de felul
incendiului respectiv.
După locul de izbucnire şi după elementele care ard, incendiile de pădure se clasifică astfel:
- pe sol sau de litieră;
- de coronament;
- subterane;
- combinate (de litieră şi coronament);
- de doborâturi.
Incendiul pe sol sau de litieră numit şi „focul alergător” se caracterizează prin aceea că arde
pătura vie şi moartă de pe suprafaŃa solului: muşchi, iarbă, buruieni, uscături, frunze căzute, cetină,
resturi de material lemnos, etc..
Incendiul de coronament se caracterizează prin aceea că arde coroana copacilor (cetina,
ramurile) extinzându-se şi la tulpina acestora. Viteza de ardere este cuprinsă între între 8 şi 25
km/oră.
Incendiul subteran se mai numeşte şi incendiul de pamânt întrucât provoacă arderea
materialelor aflate imediat sub suprafaŃa solului cum ar fi: turba, cărbunii şi rădăcinile superficiale
ale arborilor. Acest incendiu se extinde încet, progresând numai cu 10-20 m/h.
Incendiul combinat (de litieră şi coronament) apare mai des în pădurile de răşinoase, unde
nu s-au luat măsuri de curăŃire a vegetaŃiei, crengilor şi a altor resturi lemnoase aflate la partea
inferioara a copacilor. Acest incendiu ia naştere de la incendiul de litieră şi se propagă la coroanele
arborilor.
Incendiul de doborâturi ia naştere în porŃiunile de pădure unde copacii au fost doborâŃi de
furtuni puternice sau alunecări de teren sau în zone în curs de exploatare în care operaŃiunea de
doborâre a copacilor nu a fost urmată imediat de curăŃirea şi scoaterea masei lemnoase din zonă.
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4.4. Caracteristicile incendiilor de pădure

Incendiile de pădure iau naştere, în majoritatea cazurilor din neglijenŃa oamenilor şi mai rar
sunt provocate de trăsnete, iar cele subterane datorită autoaprinderii.
Focul, odată iniŃiat, ar avea o intensitate scăzută sau chiar s-ar atinge dacă nu ar exista
anumiŃi factori care să-1 favorizeze cum ar fi: anotimpul în care izbucneşte acesta, felul incendiului,
condiŃiile meteorologice, topografia terenului, care au o mare influenŃă asupra caracteristicilor şi
evoluŃiei incendiilor. Astfel, seceta provoacă uscarea puternică a ierburilor, litierei şi resturilor de
exploatare, iar vântul intensifică arderea şi extinde incendiul. De asemenea, incendiile iau naştere şi
se propagă mai uşor în pădurile pure de răşinoase şi în special spre sfârşitul iernii şi începutul
primăverii.
4.4.1.

Caracteristicile incendiilor de litieră

Aceste incendii iau naştere cu uşurinŃă în primăverile uscate, înainte de înfrunzirea arborilor,
dar mai ales la sfârşitul verii când e secetă şi ierburile se usucă sau spre sfârşitul toamnei când
stratul de frunze de pe sol este destul de uscat.
În acest caz se distruge prin ardere litiera, materialul lemnos fasonat şi depozitat în stive,
copacii doborâŃi prin tăiere în vederea fasonării şi scoarŃa copacilor nedoborâŃi, în partea lor
inferioară.
Propagarea incendiului este determinată de următorii factori:
- starea de uscăciune a litierei aflată pe sol;
- cantitatea de material combustibil existentă pe suprafaŃa solului;
- existenŃa curenŃilor permanenŃi de aer specifici zonei respective;
- locul izbucnirii incendiului (când acesta se manifestă în zone cu teren frământat),
incendiile izbucnite la piciorul pantei se vor propaga cu mai mare repeziciune spre vârful înălŃimii
în comparaŃie cu cele izbucnite la coama acestuia.
Incendiile de litieră se dezvoltă inegal, se propagă în salturi, pe direcŃii diferite în raport de
schimbările de sens ale curenŃilor de aer şi de starea de umiditate a materialelor întâlnite.
Incendiul de litieră se cunoaşte de departe după fumul alb-cenuşiu.
Incendiile pot fi lente sau rapide.
Incendiile lente se manifestă cu flăcări care ating uneori înălŃimea de 3 m şi distrug puietul
şi lăstărişul din zonă.
Pe timpul arderii se dezvoltă temperaturi de 800-1200°C în raport de esenŃa lemnului, gradul
de umiditate al acestuia şi de cantităŃile de material supus arderii.
În zona de ardere se consumă mari cantităŃi de oxigen, fapt ce duce la un moment dat la
apariŃia fenomenului de absorbŃie a mari cantităŃi de aer din zonele neincendiate şi formarea
vârtejurilor care ridică la înălŃime scântei, jeratec sau bucăŃi de lemn în stare arzândă şi le poartă la
distanŃe mari, unde căzând generează noi focare de incendiu.
Incendiile rapide sunt caracterizate de viteza mare a propagării incendiului (până la 1
km/oră). În acest caz focul nu pătrunde în masa lemnoasă şi nu se produce distrugerea ei totală ci
mai mult o pârjolire, adică numai arderea frunzişului uscat şi a ramurilor tinere fără a fi distruse
trunchiurile copacilor. Incendiul se propagă prin salturi, în special în zonele de mare uscăciune pe
direcŃia sensului de mişcare a curenŃilor de aer rămânând întinse suprafeŃe de litieră neafectate de
incendiu.
Incendiile de litieră se pot transforma cu uşurinŃă în incendii de coronament dacă vegetaŃia
de pe solul pădurii, care arde atinge coroana copacilor îndeosebi la pădurile de răşinoase. De aceea
este necesar să se cureŃe periodic pădurile de vegetaŃie şi crengile uscate, pentru a se înlătura
posibilităŃile de aprindere a coroanelor copacilor.
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Pentru determinarea gradului de influenŃă a fiecărui factor în parte, care contribuie la
propagarea incendiilor s-au făcut numeroase experienŃe din care au rezultat o serie de concluzii
foarte interesante.
ExperienŃele au demonstrat că cele mai mari influenŃe asupra vitezei relative de deplasare a
frontului incendiului de litieră îl au următorii factori: vânt, umiditatea relativă, rezerva de material
combustibil, umiditatea materialului combustibil şi panta versantului.
4.4.2.

Caracteristicile incendiilor de coronament

Izbucnesc îndeosebi în pădurile de răşinoase, dezvoltarea lui fiind mult favorizată de răşina,
pe care o conŃin crengile şi trunchiurile arborilor şi terebentinei din componenŃa frunzelor şi
uleiurilor esterice.
Incendiile se transmit de la arbore la arbore cu viteze care depind de viteza vântului şi de
poziŃia pădurii din punct de vedere topometric.
În cazul incendiilor de coronament la răşinoase, acestea se propagă intens şi prin intermediul
conurilor aprinse care plesnesc şi împrăştiate de curenŃii de aer aprind coroanele arborilor la
distanŃe apreciabile. În unele cazuri incendiul se transmite şi la sol prin intermediul materialului
arzând care cade pe litieră
Incendiile de coronament în plină dezvoltare au aspectul unui zid de foc care înaintează
deasupra pădurii întocmai ca un val uriaş. Asemenea incendii înaintează pe fronturi largi, mărimea
acestora variind în funcŃie de topografia terenului.. Aceste incendii sunt atât de violente încât
distrug totul în calea lor.
În funcŃie de viteza de ardere şi intensitatea acesteia, incendiile de coronament se clasifică
astfel:
- incendii lente: viteza de ardere 8 km/h;
- incendii rapide: viteza de ardere până la 25 km/h;
- incendii violente: viteza de ardere peste 25 km/h.
Din studierea unor incendii de coronament care au izbucnit în Ńară şi în străinătate, s-a
stabilit că în urma unui incendiu lent, arde complet pătura moartă şi coroanele copacilor, îndeosebi
ramurile mai puŃin groase, iar în cazul incendiilor rapide pătura moartă de pe solul pădurii arde
parŃial.
4.4.3.

Caracteristicile incendiilor subterane

Izbucnesc în special în pădurile seculare pe solul cărora s-a depus de-a lungul anilor o pătură
groasă de frunze uscate, crengi, resturi lemnoase care au putrezit şi au format un strat de putregai şi
turbă.
Incendiile subterane distrug rădăcinile copacilor şi în condiŃii favorabile se pot propaga şi la
litieră.
Aceste incendii au ca indici de manifestare în exterior îndeosebi fumul care iese prin diferite
crăpături prin care de altfel se face şi alimentarea zonei de ardere cu oxigen din atmosferă şi au un
contur de manifestare neregulat, funcŃie de crăpăturile existente în stratul mort şi obstacolele pe care
le întâlnesc în cale. Asemenea incendii prezintă pericol deoarece dacă nu sunt lichidate la timp se
pot transforma în incendii de litieră.
4.4.4.

Caracteristicile incendiilor combinate (de litieră şi coronament)

Astfel de incendii apar ca urmare a propagării incendiilor de litieră la coroanele copacilor în
zonele unde lăstărişul şi arbuştii constituie un mediu favorabil de transmitere a acestora.
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În multe cazuri, incendiul s-a transmis de la litieră la coroana copacilor, datorită transmiterii
căldurii prin convecŃie şi radiaŃie şi care a produs distilarea produselor volatile conŃinute de răşini,
constituind astfel un mediu corespunzător de propagare a flăcărilor la înălŃime, prin aprinderea
gazelor volatile puse în libertate. Acest proces are loc în mod continuu în cazul incendiilor mari de
răşinoase care aprind instantaneu coroanele şi dau aspectul unui val de foc.
În aceste situaŃii incendiile sunt deosebit de violente, se dezvoltă temperaturi ridicate, iar
viteza de propagare este mare. Întreruperea procesului de ardere se face cu multă greutate. Se
remarcă şi faptul că acest fel de incendiu reprezintă situaŃia cea mai complicată, iar operaŃiunile de
intervenŃie sunt foarte dificile ca urmare a generalizării arderii (atât la coroane, cât şi la trunghiurile
copacilor şi pe sol).
4.4.5.

Caracteristicile incendiilor de doborâturi

Zona de doborâturi reprezintă fie o porŃiune de pădure calamitată (ca urmare a unor
fenomene meteorologice negative sau alunecării de teren), fie o porŃiune de pădure în curs de
exploatare în care operaŃiunea de tăiere (doborârea copacilor) nu este urmată imediat de curăŃire şi
scoaterea masei lemnoase din această zonă, rămânând pe locul de tăiere.
Incendiul în zona de doborâturi, de regulă, are aspectul unui rug uriaş, arzând arborii
doborâŃi care sunt foarte bine aprinşi unul de altul prin coordonatele respective.
Aceste incendii se dezvoltă cu repeziciune datorită existentei cetinei, scoarŃei uscate a
copacilor şi a marii cantităŃi de material lemnos.
Când incendiul se află în plină dezvoltare, flăcările ating înălŃimi mari - în jur de 30 m şi
chiar mai mult.
Viteza de propagare depinde de cantitatea de material lemnos, de natura acestuia, de gradul
de umiditate şi condiŃiile meteorologice, precum şi de caracteristicile topografice ale terenului.
Incendiul este pus în evidenŃă de fumul mult şi dens, care se răspândeşte pe o suprafaŃă
foarte mare şi care poate dăuna arborilor din jur sau unor specii de vânat.
Privind propagarea incendiilor de pădure, în concluzie, rezultă următoarele:
- dezvoltarea incendiilor are loc pe direcŃia vântului, uneori prin salturi, viteza de înaintare
variind în funcŃie de mai mulŃi factori;
- pe un teren înclinat şi pe un vânt slab incendiul se propagă lent având forma unui arc de
cerc;
- pe un teren accidentat şi pe un vânt puternic incendiul se dezvoltă progresiv în forŃă, până
la creastă, având forma literei "V";
- dacă terenul este puŃin accidentat, vântul slab şi vegetaŃia uscată şi uniformă, propagarea
incendiului este lentă, uniformă şi înaintează pe un front liniar.
4.5. CondiŃiile de izbucnire şi caracteristicile propagării incendiilor de pădure
Cunoaşterea condiŃiilor de izbucnire şi dezvoltare în primul stadiu al incendiilor de pădure,
este de un mare interes practic şi teoretic.
Cunoscând condiŃiile în care pot să izbucnească şi să se dezvolte incendiile de pădure putem
să determinăm capacitatea de ardere pentru o perioadă dată şi pentru cea următoare. Aceasta este
necesar pentru a preveni în condiŃii bune incendiile de pădure, precum şi pentru a le identifica şi
lichida la timp cu pierderi minime.
În special cunoaşterea capacităŃii reale de ardere şi a pericolului de incendiu este necesară
pentru studierea şi stabilirea itinerariilor de patrulare terestră, pentru dezvoltarea problemei
necesităŃii unei patrulări aeriene, cât şi pentru organizarea şi desfăşurarea intervenŃiei în mod
corespunzător.
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În acest sens se poate determina în ce fel diferitele proprietăŃi ale pădurii, starea ei,
caracteristicile terenului şi condiŃiile meteorologice influenŃează capacitatea de ardere a pădurii.
Cea mai mare capacitate de ardere o posedă pădurile de pin, de zadă, brad alb şi alte păduri
de conifere.
Capacitatea cea mai mică de ardere o posedă pădurile de foioase: stejar, fag, mesteacăn,
plop de munte, arin.
Capacitatea mare de ardere a pădurilor de pin se explică prin faptul că cetina care cade de pe
copac este foarte răşinoasă, precum şi prin capacitatea de ardere a pădurii care acoperă solul.
În pădurile de brad, incendiile apar mai rar decât în cele de pin, dar ramurile uscate
necurăŃite şi lichenii uscaŃi de pe acestea contribuie la trecerea incendiilor rapid în regiunile
superioare ale copacilor.
Marea capacitate de ardere a bradului alb este provocată de prezenŃa unei mari cantităŃi de
uleiuri esterice în cetina şi în scoarŃa acestuia. La capacitatea de ardere a zadei ca şi la capacitatea
de ardere a bradului contribuie în mare măsură lichenii uscaŃi prezenŃi în cantităŃi apreciabile la
aceste specii de arbori. .
Forma de plantare are o mare importanŃă pentru capacitatea de ardere. Pădurile de conifere
cu specii diferite, cu copaci de diferite înălŃimi, contribuie la extinderea incendiului de pe sol până
la vârful copacilor.
Cu cât este mai mic desişul pădurii cu atât capacitatea acestuia de aprindere este mai mare.
Astfel, dacă pădurea este mai puŃin deasă, pădurea de pe sol se usucă mai mult şi combustibilitatea
este mai mare. Cu cât însă pădurea, este mai deasă cu atât viteza de dezvoltare a incendiului este
mai mare, deoarece desimea pădurii influenŃează procesul formării stratului mort de pe solul
pădurii, umiditatea aerului şi a solului şi de asemenea viteza vântului.
O desime mare contribuie la dezvoltarea incendiilor pe vârfurile copacilor cu multă uşurinŃă
datorită distanŃelor mici dintre acestea.
Vârsta copacilor are de asemenea mare influenŃă asupra dezvoltării incendiilor. În pădurile
de conifere tinere, incendiile de pe sol trec în majoritatea cazurilor, în incendii din partea superioară
a copacilor (vârfuri), iar la pădurile mai bătrâne, în urma răririi lor şi curăŃirii trunchiurilor de
ramuri uscate, această trecere este mai grea.
La pădurile compuse din copaci de diferite vârste incendiile pot trece repede de pe sol la
părŃile superioare ale copacilor, deoarece aici focul trece mai uşor de pe o ramură pe alta, de jos în
sus.
Incendiile izbucnesc de asemenea, în mare măsură, în pădurile devastate de incendii şi în
anii precedenŃi, în plantaŃii şi în special în locurile deschise, în porŃiuni de pădure cu copacii tăiaŃi,
poieni, în păduri, etc.. De asemenea starea copacilor are o mare influenŃă asupra vitezei de înaintare
şi asupra intensităŃii focului.
Arborii doborâŃi, copacii rupŃi şi celelate resturi lemnoase, prezintă un accentuat pericol de
incendiu. Materialele putrezite în scorburi crează condiŃii pentru ardere îndelungată şi pentru o
stingere mai grea a incendiului. Deseori un incendiu care pare a fi stins se dezvoltă din nou,
întreŃinut fiind de bucăŃi de lemn putred aprinse.
Se consideră că resturile lemnoase ale bradului sunt cele mai combustibile, apoi resturile de
mesteacăn, de pin şi în sfârşit cele de plop de munte. Aceasta se explică prin faptul că resturile de
brad şi de mesteacăn, datorită ramurilor mai subŃiri se aşează într-un strat mai dens care însă asigură
cantitatea necesară de oxigen pentru ardere.
Vechimea resturilor lemnoase din pădure are o mare importanŃă: materialele proaspete ard
mai greu, cele uscate mai repede.
Solul şi în primul rând umiditatea exercită de asemenea o influenŃă mare asupra dezvoltării
incendiilor. Pe solurile uscate incendiile apar mai des şi se dezvoltă mai repede, pe solurile umede
se dezvoltă mai greu. Totuşi se observă şi excepŃii de la această regulă astfel că muşchii şi lichenii
fiind răspândiŃi pe solurile umede şi creând un strat gros de material mort, asigură condiŃiile
favorabile pentru izbucnirea şi propagarea incendiului.
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Relieful, de asemenea, exercită o deosebită influenŃă asupra dezvoltării incendiilor. Pe pantă
focul se îndreaptă în sus mai repede şi cu atât mai repede cu cât această pantă este mai abruptă.
DirecŃia pantelor în raport cu punctele cardinale are de asemenea o mare importanŃă, deoarece de ea
depinde încălzirea şi uscarea păturii de pe soluri precum şi direcŃia de mişcare a aerului.
În cazul când relieful prezintă văi şi vântul este puternic incendiul sare pe culmile dealurilor,
iar dacă vântul este slab incendiul staŃionează în văi. Pătura vie este legată, după cum se ştie, cu
microrelieful şi acesta exercită de asemenea influenŃa sa asupra dezvoltării incendiului.
DistribuŃia parcelelor împădurite şi despădurite (poieni, suprafeŃe despădurite, drumuri tăiate
în pădure) şi de asemenea, distribuŃia diferitelor specii de copaci şi locuri în care aceste parcele de
copaci de specii diferite se întâlnesc, exercită o mare influenŃă asupra răspândirii incendiului. PorŃiunile neocupate de pădure slăbesc posibilitatea de dezvoltare a incendiului, iar prezenŃa
semiarbuştilor ajută la transformarea incendiului de pe sol în incendiu de coronament.
Studierea combustibilităŃii pădurii permite să se tragă concluzii preŃioase pentru munca de
prevenire cât şi pentru modul de pregătire, organizare şi desfăşurare a acŃiunii de intervenŃie.
Cunoaşterea vitezei de dezvoltare a incendiilor de pădure este de asemenea necesară pentru
a calcula în care moment şi în ce număr este necesară concentrarea personalului, mijloacelor tehnice
şi materialelor pentru stingerea incendiului.
Cunoaşterea vitezei de propagare a incendiilor de păduri este necesară de asemenea la
determinarea, mărimii terenului care trebuie evacuat, pentru a avea timp de a creea o centură sau o
zonă de baraj, de pe care să se taie toŃi copacii, precum şi la rezolvarea unei serii de alte probleme
de combatere a incendiilor.
Viteza de dezvoltare a incendiilor poate să fie exprimată în următoarele mărimi:
- în unităŃi de lungime străbătute de foc într-o unitate de timp (m/m sau km/h);
- în unităŃi de creştere a perimetrului într-o unitate de timp (km/h) ;
- în unităŃi de creştere a suprafeŃei într-o unitate de timp (ha/h) .
ToŃi aceşti indici sunt importanŃi pentru practica şi teoria incendiilor la păduri.
Viteza liniară de înaintare a incendiului este simplă şi necesară de luat ca indice, care
caracterizează incendii. Ea este în special importantă la alegerea metodei şi tacticii de combatere a
incendiilor şi pentru determinarea pericolului pe care-l prezintă incendiul pentru personal pe timpul
stingerii.
Viteza perimetrică care caracterizează creşterea perimetrului, este necesară pentru
determinarea manoperei, mijloacelor tehnice şi materialelor necesare pentru combaterea incendiilor.
Creşterea incendiilor în suprafaŃă este de asemenea interesantă, ca indice a gradului său de
dezvoltare şi pentru stabilirea mijloacelor şi forŃelor necesare de combatere.
Numeroase cercetări efectuate, au arătat că viteza de dezvoltare a incendiilor de păduri nu
este aceeaşi în diferite stadii. Un incendiu de pădure provocat de chibrit, de Ńigară, foc de tabără şi
alte surse de foc, creşte până la mărimea de 0,01 ha numai după 1/4-1/2 oră. Apoi, pe măsura
măririi suprafeŃei cuprinse de incendiu viteza sa de întindere creşte până la 5-10 m/min., iar
câteodată şi mai mult.
VariaŃiile vitezei sunt în strânsă legătură cu felul şi umiditatea păturii de pe sol, cu durata
perioadei secetoase, cu temperatura aerului, cu umiditatea acestuia şi viteza vântului. Îngrămădirea
crengilor uscate pe solul pădurii duce la o dezvoltare mai rapidă a incendiilor.
În concluzie, trebuie menŃionat că în domeniul cercetării vitezei de dezvoltare a incendiului
la păduri s-a realizat încă puŃin, cu toate că aceasta are o importanŃă ştiinŃifică şi practică pe linia
prevenirii şi stingerii incendiilor la păduri.
4.6. Organizarea şi pregătirea intervenŃiei
IntervenŃia este o activitate complexă şi de lungă durată. Ea se organizează şi se pregăteşte
din timp de către organele silvice şi de către organele de pompieri, stabilindu-se în mod precis
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efectivele, mijloacele tehnice şi materialele necesare pentru localizarea şi lichidarea incendiului,
ceea ce va permite concentrarea acestora în timp operativ la locul incendiului.
Conducerea intervenŃiei se asigură de către comandamente de stingere ale incendiilor de
pădure a căror componenŃă se stabileşte din timp. Acestea pot fi judeŃene, municipale, orăşeneşti
sau comunale .
Comandamentul stingerii trebuie să ia următoarele măsuri:
- concentrarea muncitorilor forestieri din exploatările aflate în apropierea zonei incendiate;
- concentrarea la locul incendiului a locuitorilor din localităŃile apropiate;
- deplasarea subunităŃii sau subunităŃilor de pompieri cu autocamioane de intervenŃie si
tehnică de luptă funcŃie de situaŃie;
- solicitarea la unităŃile M.Ap.N. şi M.A.I. din zonă a efectivelor necesare lucrului pentru
localizarea şi lichidarea incendiului conform planurilor de cooperare dinainte întocmite sau alte
documente de organizare a intervenŃiei la păduri;
- asigurarea mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea efective1or;
- asigurarea uneltelor (târnăcoape, topoare, coapse, sape, furci, găleŃi, etc.) pe efectivul
detaşamentelor de lucru;
- asigurarea tehnică, materială şi sanitară pentru lucrul de lungă durată;
- asigurarea legăturilor la locul incendiului şi cu eşaloanele superioare prin aducerea în zona
incendiată a mijloacelor de legătură radio din dotarea unităŃilor şi subunităŃilor de pompieri,
celelalte unităŃi ale M.A.I. şi ale M.Ap.N.;
- crearea rezervelor umane, materiale şi tehnice necesare;
- asigurarea utilajelor şi autovehiculelor grele necesare diferite1or 1ucrări specifice.
Elaborarea documentelor de acŃiune presupune un amplu studiu tactic-operativ, întrucât
organizarea intervenŃiei în mod corespunzător se poate face numai în baza unor date stabilite si
calculate dinainte. Astfel, este strict necesar să se stabilească şi să se determine în mod precis o
serie de elemente care în principal se referă la:
- timpul necesar pentru transportul mijloacelor de intervenŃie la locul incendiului;
- efectivul numeric minim necesar al forŃelor de intervenŃie, precum şi timpul de
concentrare;
- numărul ocoalelor silvice, locul de amplasare a lor şi dotarea acestora;
- timpul de la descoperirea incendiului şi până la anunŃare;
- timpul concentrării tuturor forŃelor şi mijloacelor necesare.
Documentele de organizare a intervenŃiei sunt fiabile numai dacă se întocmesc pe baza unui
sistem de date cum ar fi:
- întocmirea inventarului privitor la situaŃia pădurilor din zonă;
- întocmirea statisticii incendiilor la păduri, natura acestora, cauzele care le-au determinat şi
exploatarea datelor;
- pregătirea şi realizarea cartografiei pădurilor, cu indicarea precisă a speciilor de vegetaŃie
şi a tufişurilor, a accesibilităŃii şi practicabilităŃii drumurilor;
- studiul pentru determinarea practică a indiciilor de combustibilitate a diferitelor zone şi
determinarea pe perioade a pericolului de incendiu (în unele Ńări acest lucru se face zilnic);
- supravegherea stării de accesibilitate a drumurilor în mod permanent;
- adoptarea de măsuri silvice adecvate;
- stabilirea zonelor cu pericolul cel mai ridicat, funcŃie de considerentele arătate.
Pe linia organizării şi pregătirii intervenŃiei, de o importanŃă hotărâtoare este instruirea
forŃelor de conducere şi de acŃiune pentru ca să cunoască în amănunt sarcinile ce le revin în direcŃia
combaterii incendiilor.
Pregătirea forŃelor şi a mijloacelor de intervenŃie vizează cel puŃin trei direcŃii generale:
- pregătirea forŃelor organelor specializate pe linia p.s.i., Ńinându-se seama şi de cooperarea
cu acele forŃe care nu dispun de o bună instruire în legătură cu combaterea incendiilor de pădure;
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- pregătirea tuturor cetăŃenilor, Ńinându-se seama de activitatea lor specifică din procesul de
producŃie pe care-1 desfăşoară;
- pregătirea şi organizarea punerii în acŃiune a tehnicii organelor specializate de p.s.i. şi a
tuturor vehiculelor, utilajelor şi mijloacelor necesare şi potrivite pentru stingerea incendiilor de
păduri.
În concluzie, este necesar ca documentele ce se întocmesc pe linia organizării şi pregătirii
intervenŃiei sa fie actualizate şi completate în permanenŃă astfel încât ele să fie fiabile şi operative.
4.7. SubstanŃe stingătoare şi modul de folosire al acestora
În cazul incendiilor izbucnite la păduri se folosesc următoarele substanŃe stingătoare:
- apă;
- spumele;
- substanŃe chimice;
- mase pulverulente (pământ, nisip, etc.);
- pulberi stingătoare;
- explozivi.
Apa este cel mai adesea întrebuinŃată pentru stingere incendiilor la păduri. În ceea ce
priveşte eficacitatea stingerii, se apreciază că apa pulverizată la care s-a adăugat substanŃe chimice
dă cele mai bune rezultate.
În funcŃie de topografia terenului şi de situaŃia incendiului, apa poate fi transportată la locul
incendiului cu ajutorul autopompelor cisternă de stins incendii, cisternelor pentru transportul
diferitelor produse, avioanelor utilitare şi elicopterelor, pompelor manuale sau chiar găleŃi.
Procedeul de stingere cu apă, folosind avioanele utilitare este foarte eficient. Rezervoarele
avioanelor sunt golite de la înălŃime redusă, printr-o descărcare bruscă, la o viteză de zbor de 140
km/h. Prin aceasta se poate stropi o suprafaŃă de 10 m x 50 m (ea variază în funcŃie de capacitatea
rezervoarelor avionului). Pentru mărirea eficacităŃii şi forŃei de izbire în vederea stingerii incendiilor
de pădure din aer, se întrebuinŃează simultan mai multe avioane utilitare. Acest procedeu are o serie
de avantaje, cele mai importante vizând faptul că incendiile pot fi combătute înainte ca forŃele de la
sol să fie aduse la faŃa locului, precum şi faptul că este indicat pentru stingerea de incendii de
pădure cu flăcări înalte.
Deşi, foarte mult controversat, elicopterul este folosit încă în multe Ńări pentru transport,
salvări şi pentru intervenŃii directe cu apă. În ultimul timp s-a abandonat metoda de fixare a
rezervoarelor de apă imediat sub aparat în favoare sistemului prin agăŃare a rezervorului, cu un
cablu la o distanŃă convenabilă sub acesta, deversarea apoi având loc prin comandă electrică.
Folosirea elicopterului prezintă o serie de avantaje:
- poate coborâ până aproape de incendiu şi să deverseze apa exact în locul dorit;
- poate transporta (în funcŃie de tip) între 800-5000 litri apă sau 15 persoane (sau 10-12
persoane cu echipamentul necesar);
- are acces în zonele cu teren foarte accidentat.
Pentru aplicarea procedeului de stingere cu spume este necesar a se asigura premisele
tehnice necesare pentru aceasta. Cu ajutorul spumelor se pot acoperi cu un strat de spumă, într-un
timp relativ scurt luminişuri, fâşii sau căi de comunicaŃii şi prin aceasta, se împiedică propagarea
incendiului.
Se apreciază că pentru stingerea cea mai eficientă se foloseşte spuma uşoară care poate fi
refulată cu ajutorul pompelor cisterne special destinate acestui scop, precum şi generatoarelor de
spumă uşoară. Procedeul are o arie limitată de folosire avându-se în vedere topografia terenului şi
asigurarea cantităŃilor de apă necesare producerii spumei.
SubstanŃele chimice de combatere a incendiilor se împart în două grupe: întârzietori
(retardanŃi) pe termen scurt şi întârzietori de lungă durată. Întârzietorii pe termen scurt sunt compuşi
în principal din apă şi un aditiv care reduce viteza de evaporare a apei, pentru a se obŃine un efect de
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stingere mai mare. Aceşti aditivi contribuie de asemenea la o distribuŃie mai bună a apei pe
suprafaŃa vegetaŃiei incendiate. Ei se mai numesc şi îngroşatori, ca de exemplu cei pe bază de
siliciu, şi acoperă frunzişul cu un strat care micşorează viteza de evaporare a apei.
A doua grupă de mijloace de combatere a incendiilor o formează întârzietorii chimici mai
complecşi cu acŃiune de lungă durată. Întârzietorii de lungă durată sunt constituiŃi din aşa numita
"sare de întârziere" (bazată pe compuşi de amoniu sau fosfaŃi) şi un colorant care uşurează
identificarea zonelor unde s-au folosit aceste substanŃe. Oxidul de fier, colorantul utilizat în trecut,
avea dezavantajul că era eliminat prin spălare, fapt pentru care a fost înlocuit prin compuşi ce nu
sunt degradaŃi decât după trecerea câtorva săptămâni.
Cel mai des întrebuinŃat este fosfatul de amoniu în amestec cu apa, care prezintă remarcabile
proprietăŃi de întârziere a propagării incendiului. De asemenea, aceste substanŃe nu sunt toxice
pentru vegetaŃie, având şi o acŃiune secundară de fertilizare a solului.
SubstanŃele retardante prezentate pot fi solide sau lichide, fiecare dintre ele prezentând o
serie de avantaje şi dezavantaje. Problema realizării mijloacelor tehnice capabile să refuleze aceste
substanŃe rămâne însă problema de bază ce trebuie rezolvată.
Masele pulverulente se folosesc cu succes pentru stingerea incendiilor de litieră sau
subterane, prin acoperirea focarelor cu acestea în mod mecanic sau manual.
Pulberile stingătoare se întrebuinŃează numai atunci când condiŃiile concrete permit accesul
autospecialelor cu pulberi în zonă şi când nu se aduc prejudicii fondului forestier.
Explozivii se folosesc în cazuri deosebite numai după o temeinică analiză a situaŃiei
incendiului.
Studiile şi cercetările întreprinse au demonstrat că utilizând o asemenea metodă se pot
realiza centuri contra propagării flăcărilor, şanŃuri, rezervoare de apă şi zone de protecŃie împotriva
incendiilor. Ca exploziv se utilizează de obicei trinitrotoluenul.
Acest procedeu se recomandă a fi utilizat mai puŃin, întrucât este dificil de realizat.
În concluzie, refularea substanŃelor stingătoare se poate face pe sol, folosind mijloacele
clasice sau din aer (avioane, hidro-avioane, elicoptere) sau combinat şi de pe sol şi din aer, iar
folosirea explozivilor este o metodă de ultimă instanŃă.
4.8. Executarea intervenŃiei
a) AnunŃarea incendiilor
Din intervenŃiile la incendiile de păduri a rezultat că activitatea comandamentului pentru
stingerea incendiilor de păduri începe din momentul în care incendiul a fost anunŃat. Practica a
demonstrat că observarea şi anunŃarea incendiilor de păduri nu s-a făcut întotdeauna în timp
operativ şi nu s-au făcut precizările necesare.
De aceea este necesar să fie subliniate câteva aspecte legate de această activitate de care în
cele mai multe situaŃii depinde succesul acŃiunii de intervenŃie pentru stingerea incendiilor, cu atât
mai mult cu cât ea prezintă particularităŃi faŃă de anunŃarea incendiilor din celelalte domenii de
activitate. Din practică a reieşit că, de regulă, anunŃarea incendiilor se face de către organele silvice,
personalul primăriilor sau cetăŃeni.
AnunŃarea este necesar să cuprindă următoarele date: locul incendiului, felul incendiului
(litieră, coronament etc.) suprafaŃa aproximativă cuprinsă de incendiu, esenŃa (natura) pădurii,
condiŃiile de dezvoltare (direcŃia). Este indicat ca aceste date să fie comunicate de persoane
competente (organe silvice).
La primirea anunŃului de incendiu, care de cele mai multe ori este dat la unităŃile sau
subunităŃile de pompieri, în funcŃie de proporŃiile acestuia se vor lua măsuri de alarmare a
comandamentului pentru stingerea incendiului de pădure.
Practica intervenŃiilor la asemenea incendii a scos în evidenŃă faptul că în majoritatea
cazurilor nu s-a putut constitui comandamentul de stingere în completul său, ci numai o parte din
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membri, dintre care nu au lipsit însă comandanŃii unităŃilor sau subunităŃilor de pompieri şi
organele silvice.
În asemenea situaŃii, comandamentele de stingere cu membrii prezenŃi trebuie să ia
măsurile, prezentate pe scurt anterior, fără a aştepta completarea comandamentului cu cei care
lipsesc, urmând ca aceştia să sosească ulterior.
b) Recunoaşterea incendiului
Se execută pe mai multe direcŃii de către echipe de recunoaştere dotate cu aparatură radio
care vor raporta permanent situaŃia întâlnită în zonele respective şi vor propune măsuri privind
localizarea şi lichidarea incendiilor.
În fiecare echipă vor fi prezenŃi 1-2 lucrători silvici bine pregătiŃi profesional şi cu bogată
experienŃă în materie. Echipele vor fi comandate de subofiŃeri sau ofiŃeri. În situaŃia incendiilor de
proporŃii, cele mai eficace sunt recunoaşterile aeriene executate de către comandantul
Inspectoratului judeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă sau un ofiŃer din cadrul Centrului OperaŃional cu
experienŃă în stingerea incendiilor de pădure. Acesta trebuie să Ńină legătura radio cu personalul
aflat la incendiu sau în curs de deplasare, să-i comunice rezultatul observării, hotărârea şi măsurile
ce trebuiesc luate, pentru organizarea şi desfăşurarea intervenŃiei.
De regulă, recunoaşterile se execută cu avioanele utilitare sau elicopterele din dotarea
forŃelor armate şi Ministerului AdministraŃiei şi Internelor.
Când recunoaşterea se execută de pe sol, în componenŃa echipelor de recunoaştere trebuie
cooptat personalul silvic care cunoaşte bine situaŃia zonei incendiate, poate conduce echipele de
recunoaştere pe drumurile cele mai scurte şi accesibile şi poate furniza comandantului stingerii toate
datele necesare elaborării hotărârii. În acest caz, recunoaşterea se execută parcurgând întregul
perimetru incendiat, din foişoare sau de pe puncte dominante dacă acestea permit observarea
întregii zone incendiate.
La recunoaştere se stabilesc următoarele:
- felul incendiului (de litieră, de coronament, subteran etc.);
- felul pădurii (foioase, răşinoase) şi caracteristicile acestuia;
- viteza de propagare a incendiului şi direcŃia vântului;
- zone de lăstăriş abundent, porŃiuni de pădure cu aglomerări de uscături, depozite temporare
de lemn sau turbă;
- prezenŃa pericolului pentru diferite construcŃii amplasate în interiorul pădurii, pentru
centrele populate şi diferitele culturi aflate pe direcŃia de propagare a incendiului;
- posibilităŃile de schimbare a direcŃiei de propagare a incendiului, funcŃie de schimbarea
de direcŃie a vântului;
- limitele atinse de incendiu (suprafeŃe incendiate sau ameninŃate de către acesta);
- existenŃa diferitelor obstacole pe direcŃia de propagare a incendiului (ape, drumuri, văi
neânpădurite, porŃiuni defrişate, zone amenajate special pentru limitarea propagării etc.);
- aliniamentele pe care trebuie executate obstacole, atunci când acestea nu există şi sunt
necesare;
- aliniamentul pe care trebuie pus focul, atunci când se foloseşte procedeul de stingere „foc
contra foc";
- caile de acces pentru afluirea forŃelor către zona incendiată;
- posibilităŃile de folosire a tehnicii de luptă din dotarea subunităŃilor de pompieri;
- posibilităŃile pentru asigurarea organizării sistemului de legătură prin agenŃi, telefon, radio;
- necesitatea folosirii unor subunităŃi speciale (de geniu);
- procedeele de stingere şi substanŃele stingătoare ce se folosesc.
c) Stingerea incendiilor
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Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor izbucnite în păduri se folosesc în funcŃie de felul
incendiului diverse metode şi procedee, de la cele mai simple până la cele mai complexe.
Practica intervenŃiilor a scos în evidenŃă faptul că stingerea incendiilor se bazează în prima
fază de dezvoltare pe:
- acŃiunea organelor silvice, care printr-o concentrare rapidă a personalului prezent la locul
incendiului sau aflat în apropierea acestuia, poate asigura localizarea şi lichidarea incendiului în
faza incipientă;
- concentrarea rapidă a forŃelor prevăzute în planurile de cooperare, folosindu-se orice
mijloace de transport din zonă;
- stabilirea din timp a dispozitivelor detaşamentelor de lucru sau în funcŃie de situaŃie,
dirijarea acestora pe direcŃiile principale de acŃiune.
La toate incendiile de pădure, în primul rând, este necesar să se asigure localizarea pe cât
posibil în limitele găsite sau în situaŃii de evoluŃie pe o limită ce se va stabili de către comandantul
stingerii.
O foarte mare importanŃă pentru asigurarea succesului intervenŃiei o are identificarea şi
anunŃarea incendiilor în cel mai scurt timp.
De aceea este necesar să se dispună de un sistem ce funcŃionează sigur şi operativ pentru
recunoaşterea şi anunŃarea din timp a incendiilor de păduri, precum şi de toate mijloacele necesare
pentru combaterea cât mai rapidă a incendiilor care se produc.
Numai prin existenŃa unui asemenea sistem se poate determina exact locul incendiului şi se
pot pune în funcŃiune neîntârziat toate forŃele ce intervin, inclusiv unităŃile de pompieri.
Este de asemenea necesar ca fiecare întreprindere forestieră să întocmească documente de
alarmare şi intervenŃie, care să garanteze alarmarea şi întrebuinŃarea eficace a forŃelor şi mijloacelor
necesare inclusiv a rezervelor.
O deosebită importanŃă prezintă măsurile care garantează venirea neîntârziată la locul de
acŃiune a forŃelor şi mijloacelor necesare. Aceasta trebuie să se refere nu numai la forŃele şi
mijloacele pompierilor şi ale întreprinderii forestiere, ci şi la celelalte forŃe şi priveşte între altele,
pregătirea utilajelor grele, a avioanelor utilitare, a vehiculelor de transport etc.. De asemenea,
trebuie să se înscrie în mod special în planurile de intervenŃie toate posibilităŃile de alimentare cu
apă, cu indicarea precisă a locurilor surselor de apă, a capacităŃilor acestora şi a modului corect de
folosire a lor.
Stingerea incendiilor de litieră
Stingerea incendiilor de litieră se realizează prin folosirea de procedee mecanice şi chimice.
Din grupa procedeelor mecanice fac parte:
- baterea porŃiunilor incendiate cu târnuri (mături de nuiele), lopeŃi, crengi, bătătoare de
scânduri etc.;
- înăbuşirea focului cu pământ sau nisip;
- creearea obstacolelor pentru limitarea propagării incendiului (doborârea copacilor şi
curăŃirea unei fâşii în lăŃime variabilă de întreagă masa lemnoasă, săparea unor şanŃuri şi realizarea
unor fâşii arate, folosind utilajele şi forŃele umane de care se dispune;
- stingerea incendiilor cu apă atunci când există aliniamente de pe care se poate acŃiona cu
tehnica de luptă din dotarea subunităŃilor de pompieri.
Folosirea procedeelor chimice presupune împrăştierea în zona de ardere a unor substanŃe
chimice solide sau lichide care au rolul de a lichida incendiul cu ajutorul aparaturii de sol (vormole,
pompe, Ńevi de refulare) sau cu ajutorul avioanelor special amenajate pentru împrăştierea
substanŃelor contra dăunătorilor sau îngrăşămintelor chimice.
Localizarea incendiilor de litieră se asigură prin încercuirea cu detaşamente de oameni a
suprafeŃei incendiate şi prin concentrarea forŃelor principale pe direcŃia de propagare a incendiului
(direcŃia vântului).
ForŃele concentrate la locul incendiului pentru localizare şi lichidare se pot organiza pe un
detaşament frontal atunci când pe flancuri şi spate incendiul nu se poate dezvolta datorită condiŃiilor
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locale sau pe 3-4 detaşamente, dintre care unul frontal, două laterale şi eventual unul din
spate, atunci când incendiul are posibilităŃi maxime de dezvoltare. Dozarea forŃelor pe detaşamente
se va face în funcŃie de direcŃiile principale de propagare şi de mărimea incendiului.
Pentru localizarea incendiului se va acŃiona prin batere, folosind târnuri, bătătoare
improvizate, lopeŃi, greble, etc., completându-se această acŃiune cu executarea unor centuri de
oprire mineralizate late de 1-2 m şi prin săpături adânci pentru îndepărtarea păturii moarte şi a
rosturilor lemnoase.
Detaşamentele, indiferent că sunt frontale, laterale sau de spate, pot avea următoarele
misiuni:
- de oprire a propagării incendiului şi se numesc detaşamente de localizare. Ele curăŃă
terenul din faŃa focului de toate materialele combustibile;
- de stingere a incendiului şi se numesc detaşamente de lichidare, care atacă incendiul
folosind mijloacele arătate;
- de izolare a incendiului şi se numesc detaşameante de izolare (în literatura de specialitate
se numesc detaşamente de brăzdaşi) şi care creează fâşiile izolatoare în modul descris anterior.
Stingerea incendiilor subterane
Pentru stingerea incendiilor subterane se va proceda în primul rând la stabilirea traseului
incendiului după indicii exteriori (fum şi căldură).
După stabilirea perimetrului incendiului, se trece la localizarea acestuia prin încercuirea cu o
centură de oprire lată de 1-2 m executată printr-o săpătură adâncă de îndepărtare a turbei (pătură
moartă). ŞanŃurile astfel create se umplu cu apă, dacă este posibil, iar suprafaŃa de teren situată pe
partea opusă incendiului se stropeşte cu substanŃe chimice pentru a mări rezistenŃa la foc a
vegetaŃiei. După ce a fost localizat, se trece la descoperirea focarelor prin săpături şi la lichidarea
acestora prin batere, prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ.
În operaŃiunile de lichidare, o atenŃie deosebită se va da verificării locului incendiului pentru
a nu rămâne focare ascunse care ulterior să ducă la reizbucnirea incendiului.
Din analiza operaŃiunilor de localizare şi lichidare a incendiilor de litieră şi subterane rezultă
câteva concluzii:
- procedeul de stingere prin baterea focarelor pe direcŃiile de înaintare cu ajutorul uneltelor
şi a mijloacelor improvizate cu care se loveşte marginea focului sau se aruncă pământul pentru înăbuşirea incendiului este eficace, dar obositor şi necesită forŃe de lucru numeroase, care trebuie
schimbate periodic pentru asigurarea continuităŃii operaŃiunilor, deoarece întreruperea lucrului duce
la reizbucnirea incendiului;
- executarea centurilor sau fâşiilor de siguranŃă pentru oprirea propagării incendiului,
procedură care se aplică de regulă atunci când incendiul nu înaintează rapid se face cu ajutorul uneltelor manuale sau, dacă terenul permite cu utilaje grele de mare capacitate;
- în situaŃia când există posibilitatea folosirii apei, ce se va utiliza sub formă pulverizată, apa
va avea eficacitatea mai mare dacă se va îmbunătăŃii cu produse chimice care să-i reducă tensiunea
superficială, asigurând pătrunderea ei în adâncimea părŃii moarte a solului;
- după caz, posibilităŃi se vor folosi substanŃe chimice şi spumele care asigură o lichidare a
incendiului rapidă şi sigură;
- în timpul operaŃiunilor de localizare şi lichidare a incendiilor de litieră se vor lua măsuri ca
acestea să nu se transmită la coroanele copacilor. În situaŃia când există acest pericol, acŃiunea
detaşamentelor de intervenŃie, trebuie dirijată astfel încât să poată împiedica transmiterea
incendiilor la coronament prin intermediul boscheŃilor, tufişurilor, uscăciunilor, etc., iar în cazul
când totuşi unele coroane ale arborilor au fost incendiate, acestea trebuie să fie repede localizate, de
obicei prin doborârea lor până când incendiul nu se mai dezvoltă.
Stingerea incendiilor de coronament
Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor de coronament este necesar să se folosească
metode şi procedee adaptate ritmului de înaintare a acestora.
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De regulă, incendiile de coronament impun concentrarea unor forŃe numeroase şi bine
organizate în vederea acŃiunii ce o vor desfăşura.
SituaŃia unui incendiu de coronament trebuie bine determinată prin executarea de
recunoaşteri complexe, de obicei dirijate pe mai multe direcŃii. Rezultate foarte bune s-au obŃinut
prin recunoaşterile aeriene, care au dat posibilitatea să se stabilească rapid situaŃia incendiului şi să
se transmită datele necesare comandamentelor organizate pentru stingerea incendiilor.
Din cauza vitezei mari de înaintare şi îndeosebi a efectelor directe ale incendiului (căldura
radiată, flăcări, scântei purtate de vânt, materiale aprinse etc.), acesta nu poate fi oprit totdeauna pe
limita imediată pe care este găsit şi trebuie întâmpinat pe un obstacol natural sau artificial, benzi de
izolare create din timp sau executate special în vederea acestui scop.
LăŃimea barajului de oprire influenŃează într-o mare măsură asupra localizării incendiului
(dacă este şi mineralizat, are şi mai mare eficacitate).
Barajul de oprire se realizează perpendicular pe direcŃia de înaintare a incendiului, la o
distanŃă calculată în funcŃie de viteza de înaintare, felul şi înălŃimea pădurii, de durata operaŃiunilor
de creare a barajului, de mâna de lucru existentă şi mijloacele tehnice la dispoziŃie. Calcularea
superificială a acestor date are ca urmare faptul că incendiul poate cuprinde personalul care execută
barajul, forŃându-1 să părăsească lucrările sau chiar să-1 pună în pericol, incendiul dezvoltându-se
în continuare.
Barajele se execută prin doborârea arborilor şi curăŃirea terenului de vegetaŃie, folosindu-se
în acest scop fierăstraie mecanice, electrice şi manuale, topoare, alte utilaje sau metoda exploziei.
Copacii doborâŃi trebuie îndepărtaŃi din zona defrişată, iar aceasta curăŃată de orice material
combustibil. Dacă nu există posibilitatea îndepărtării copacilor, atunci aceştia vor fi orientaŃi cu
trunchiul tăiat către direcŃia de unde se propagă incendiul. În acest caz, este necesar ca barajul de
oprire sa fie supravegheat de vânători de scântei dotaŃi cu mijloace de stingere a scânteilor care ar
putea să cadă pe coronamentele copacilor doborâŃi. Este necesar de asemenea să să asigure supravegherea pădurii în adâncime pe direcŃia de înaintare a incendiului, în spatele barajului de oprire, cu
scopul de a stinge orice incendiu declanşat de scânteile purtate de vânt, organizându-se echipe de
patrulare pe direcŃia de propagare, instalându-se observatori dotaŃi cu binoclu în foişoarele existente
pe înălŃimi dominante sau copaci înalŃi. Observatorii trebuiesc dotaŃi cu mijloace de legătură radio
sau posturi telefonice.
Barajele de oprire sunt şi mai eficace dacă sunt apărate şi de o linie de Ńevi, dispuse frontal,
care să intre în acŃiune în momentul apariŃiei incendiului. Folosirea maşinilor de luptă din dotare este în funcŃie de căile de acces în masivul păduros incendiat şi de existenŃa surselor de apă. Cele
mai eficace rămân motopompele care sunt uşor manevrabile şi au pe autocamioanele de intervenŃie
mari cantităŃi de furtun.
Prin creearea barajelor de oprire se pune accentul pe acŃiunea de întâmpinare a incendiului.
În asemenea situaŃii dozarea forŃelor principale se face spre detaşamentul frontal, dar nu trebuie
neglijată nici acŃiunea detaşamentelor de flancuri care de cele mai multe ori, printr-o acŃiune
viguroasă de stingere pe părŃile laterale, pot ajunge către vârful incendiului, concurând astfel la
acŃiunea întreprinsă de detaşamentul frontal. Detaşamentul care acŃionează în spate trebuie să
înlăture orice posibilitate de propagare şi reizbucnire a incendiului, trecând la lichidarea micilor
focare rămase.
Ca o metodă deosebită se practică refularea apei cu ajutorul cimentrocurilor, folosind Ńevi
metalice şi furtune mari de tip „B". Această metodă s-a folosit cu bune rezultate pentru stingerea
incendiilor din pădurea „Bratcu", ocolul silvic Bumbeşti-Jiu, unde prelungirea liniei de refulare de
la cimentrocuri s-a făcut prin introducerea unei Ńevi metalice (200 m de Ńeavă de 2 Ńoli) în furtun
(260 m de furtun de refulare) şi legarea acesteia cu sârmă. Prin aceasta s-a reuşit să se asigure
continuitatea refulării apei pentru stingerea incendiului la punctele mai vulnerabile, precum şi
alimentarea releului de găleŃi în cele mai înalte puncte. Pentru refularea apei s-au folosit presiuni de
30 - 40 atmosfere.
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În situaŃia când incendiul de coronament este deosebit de puternic şi nu există siguranŃa că
poate fi localizat în limita unui baraj de oprire, se foloseşte procedeul cunoscut sub denumirea "foc
contra foc" .
Acest procedeu se poate folosi cu succes dacă se respectă următoarele condiŃii:
- contrafocul să fie declanşat de pe limita din faŃă a unui baraj natural sau artificial (curs de
apă, un drum, etc.);
- contrafocul să fie declanşat la o distanŃă destul de mare faŃă de frontul de înaintare a
incendiului, în aşa fel încât să aibă posibilitatea să distrugă prin ardere o porŃiune destul de lată până
la ajungerea incendiului în zona contrafocului;
- să existe posibilitatea de împingere a contrafocului în întâmpinarea incendiului (vânt,
curenŃi locali), trebuie să existe multă grijă pentru ca aceşti factori (vânt, curenŃi locali) să nu
acŃioneze în sens contrar şi să declanşeze un alt incendiu;
- întâlnirea dintre incendiu şi contrafoc să se facă pe o suprafaŃă suficient de descoperită (ca
urmare a arderii produse de contrafoc);
- contrafocul se lansează în întîmpinarea incendiului numai după ce s-au luat toate măsurile
de supraveghere a întregii zone şi a împrejurimilor;
- declanşarea contrafocului să coincidă cu un moment de acalmie a incendiului;
- pe tot timpul aplicării acestui procedeu să existe ordine şi disciplină desăvârşită,
asigurându-se o instruire de amănunt a personalului care declanşează contrafocul.
Pentru reuşita acestui procedeu mai este necesar:
- să se aleagă în mod judicios baza de plecare;
- să fie amplasate la faŃa locului toate mijloacele necesare;
- să fie anunŃaŃi toŃi cei interesaŃi asupra orei declanşării contrafocului;
- să fie amplasat în dispozitiv personalul de supraveghere;
- să se asigure controlul permanent al operaŃiunii.
Acest procedeu pentru stingerea incendiilor de pădure nu se foloseşte decât în ultimă
instanŃă. El nu se va folosi în condiŃiile existenŃei unui vânt puternic sau la baza unor masive
păduroase cu versanŃi prea înclinaŃi sau cu relief accidentat.
SubunităŃile de pompieri din Ńara noastră nu au fost puse în situaŃia de a folosi încă
contrafocul.
Un procedeu eficace creeării condiŃiilor de localizare a incendiilor de coronament este acela
al exploziilor. Explozia poate fi folosită pentru amenajarea centurilor mineralizate şi zonelor libere
de materiale combustibile pentru protecŃie.
SubunităŃile de pompieri nu dispun de personal specializat şi nici de dotarea necesară în
acest sens. Pentru asemenea operaŃiuni se apelează la unităŃile de geniu existente în garnizoanele
respective sau în apropiere. Procedeul constă în dispunerea pe direcŃia de propagare a incendiului a
unei linii de încărcături explozive care vor fi declanşate în momentul ajungerii incendiului pe
aliniamentul ales. Efectul exploziei produce acoperirea cu pământul rezultat al suprafeŃelor
incendiate, defrişarea zonei de arbuşti şi copaci realizându-se astfel un baraj împotriva propagării
incendiului.
Stingerea incendiilor de doborâturi
În cazul unor asemenea incendii se pune accent pe localizare, mai ales când zona calamitată
se învecinează cu suprafeŃe împădurite. Pentru localizare se vor creea centuri de oprire, curăŃânduse limitele zonei de doborâturi de orice vegetaŃie care ar contribui la transmiterea incendiului,
izolându-se şi stingându-se copacii doborâŃi, lărgindu-se centurile de oprire prin doborârea
arborilor, transformându-le în baraje de oprire.
La stingerea principalelor focare din zona de doborâturi se trece când există o situaŃie de
acalmie a incendiului supraveghindu-se întreaga zonă.
În acŃiunea de lichidare a focarelor se va proceda la verificarea atentă a fiecărui trunchi
doborât şi la lichidarea focarelor ascunse. Dacă se dispune de mână de lucru suficientă, este indicat
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ca odată cu operaŃiunea de lichidare a focarelor ascunse să se cureŃe copacii de crusta carbonizată
pentru a se înlătura reaprinderea şi pe cât posibil scoaterea lor din zonă.
OperaŃiunile de localizare şi trecerea la lichidare sunt mult uşurate dacă există posibilitatea
folosirii motopompelor sau maşinilor de luptă de la care să se echipeze numărul de Ńevi necesare.
Cu bune rezultate s-au folosit motopompele pentru stingerea incendiului de doborâturi din zona
Somteul Mare-Gheorghieni, din anul 1965.
Localizarea şi lichidarea incendiului se organizează pe sectoare. Dacă zona de doborâturi se
află pe versantii munŃilor, sectoarele se organizează de-a lungul lor, numărul variind funcŃie de
mărimea zonei de doborâturi. Fiecare sector este condus de un organ silvic (inginer, brigadier), care
trebuie să aibă la dispoziŃie muncitori forestieri dotaŃi cu uneltele necesare (sape, lopeŃi, cazmale,
joagare, topoare).
După stingerea incendiului într-o zonă de doborâturi este indicat ca aceasta să intre imediat
în exploatare pentru a se înlătura pericolul de izbucnire a unui nou incendiu. Indiferent de felul
incendiului se impun câteva precizări legate de protecŃia clădirilor aflate în zonele împădurite.
Faptul că în zonele împădurite se află localităŃi cu gospodării cetăŃeneşti împrăştiate pe
suprafeŃe mari, grupuri sociale pentru muncitorii forestieri (cabane, dormitoare, cantine, magazii)
sau obiective turistice care în cazul incendiilor de proporŃii pot fi ameninŃate de incendiu, impune o
atenŃie deosebită din partea şefului stingerii privind asigurarea protecŃiei acestora.
Pe timpul recunoaşterii aeriene se va stabili numărul acestora aflat pe direcŃia de propagare
şi pericolul ce-1 prezintă incendiul pentru ele şi să stabilească (propună) măsurile de protecŃie a lor.
ExistenŃa acestor obiective impune folosirea unor forŃe suplimentare care trebuie să execute:
- realizarea unor baraje în jurul acestora prin doborârea copacilor apropiaŃi;
- curăŃirea zonei de materiale combustibile (pe cât este posibil);
- acoperirea învelitorilor combustibile cu prelate umede, realizarea unor rezerve de apă în
apropierea lor;
- instalarea echipelor de vânători de scântei pe fiecare construcŃie ameninŃată, care să
descopere şi să lichideze orice început de incendiu;
- evacuarea din zonă a bunurilor materiale, a oamenilor şi animalelor.

5. Stingerea incendiilor izbucnite în industria prelucrării lemnului
5.1. Stingerea incendiilor în depozitele de buşteni
5.1.1.

Introducere

Prelucrarea lemnului a fost una dintre cele mai vechi îndeletniciri a poporului român.
Primele fabrici de cherestea au apărut la noi în Ńară în secolul al XIX-lea, la GalaŃi şi Brezoi. În
continuare au apărut noi unităŃi de prelucrare a lemnului, în afara fabricilor de cherestea luând fiinŃă
şi fabrici de mobilă, precum şi mari combinate de prelucrare a lemnului.
Principalele specii care se exploatau în trecut erau răşinoasele, ceea ce a condus la sărăcirea
pădurilor noastre în astfel de specii.
În prezent cea mai mare pondere la debitare în cherestea o ocupă fagul (care este de altfel şi
cea mai răspândită specie din pădurile noastre), foarte mult solicitat şi la export.
Obiectivele principale ce revin sectorului industriei lemnului se materializează în direcŃia
sporirii ponderii lemnului industrializat din totalul de masă lemnoasă exploatată şi extinderea
fabricaŃiei produselor cu un grad superior de prelucrare.
Aceste obiective îşi găsesc rezolvarea în cadrul combinatelor de prelucrare a lemnului. Prin
concentrarea producŃiei în combinate industriale de prelucrare a lemnului pe lângă o valorificare
superioară a producŃiei şi obŃinerea unei eficienŃe economice maxime, se dispune şi de o puternică
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bază de întreŃinere, de laboratoare, şcoli de calificare, etc., ceea ce duce la crearea unor
colective puternice de lucrători cu o înaltă calificare.
Pe baza studiilor întocmite, s-a constatat că, avantajele combinatelor de prelucrare a
lemnului faŃă de fabricile individuale de prelucrare constau într-o scădere a preŃului de cost cu
aproximativ 6%, o creştere a productivităŃii muncii cu circa l0% şi o reducere a efortului de
investiŃii cu circa 5%.
Avându-se în vedere toate acestea, pompierilor le revin sarcini tot mai mari şi mai complexe
pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor a căror rezolvare necesită perfecŃionarea permanentă a
capacităŃii de analiză a fenomenelor legate de izbucnirea şi dezvoltarea incendiilor din sectorul
industriei lemnului.
5.1.2.

Caracteristici tehnologice şi funcŃionale

Activitatea unei fabrici de cherestea se desfăşoară în următoarele sectoare de producŃie:
- depozitul de buşteni;
- hala de fabricaŃie;
- depozitul de cherestea;
- secŃii anexe.
În depozitele de buşteni aceştia sosesc la diferite calităŃi, lungimi şi diametre.
Mijlocul de transport al buştenilor se alege în funcŃie de volumul materiei prime, distanŃa de
la furnizor la beneficiar, de natura reŃelelor de transport existente şi de economicitatea transportului.
În general, aprovizionarea cu buşteni se realizează cu mijloace auto, pe cale ferată forestieră
(CFF) sau cale ferată normală (CFN).
Amenajarea şi organizarea depozitelor pentru buşteni prezintă o importanŃă deosebită atât
din punct de vedere tehnologic, dar şi din punct de vedere al intervenŃiei pentru stingerea incendiilor .

Drumurile şi spaŃiile de circulaŃie din depozit trebuie deci ca, în paralel cu funcŃiunile lor
tehnologice să asigure şi accesul corespunzător a tehnicii de p.s.i..
În depozitele de buşteni se execută următoarele activităŃi: descărcarea materiei prime din
mijloacele de transport, recepŃia cantitativă şi calitativă a acesteia, apoi retezarea, sortarea şi
depozitarea buştenilor după dimensiuni şi calităŃi. Tot în depozitul de buşteni se execută, după caz,
conservarea şi spălarea buştenilor în vederea debitării lor, tăierea nodurilor, cojirea, etc.
În vederea executării acestor operaŃiuni se folosesc o serie de utilaje cum ar fi: poduri
rulante, macarale portal, automacarale, fierăstraie mecanice sau electrice, elevatoare,
autoîncărcătoare cu furci frontale, transportoare longitudinale cu lanŃ etc., utilaje care se pot folosi
cu bune rezultate pentru desfacerea stivelor de buşteni şi evacuarea acestora în caz de incendiu.
Tot pe teritoriul depozitului de buşteni se găsesc şi bazine cu apă care se folosesc pentru
spălarea şi dezgheŃarea buştenilor. Aceste bazine au dimensiuni variabile în funcŃie de volumul de
buşteni ce se manipulează şi o adâncime de 1,5 - 2,00 m putând fi folosite ca surse de alimentare cu
apă a autospecialelor de intervenŃie.
5.1.3.

Caractesticile incendiilor

Incendiile izbucnite la depozitele de buşteni se dezvoltă lent. Din cauza cantităŃii mari de
apă pe care o conŃin, a grosimii şi dimensiunii lor mari, buştenii ard în general cu viteză redusă.
Dacă buştenii sunt uscaŃi, viteza de ardere este mai mare.
La depozitele de lemn rotund viteza liniară de propagare a incendiului ajunge în medie la
valori de 0,33 - 0,70 m/min., la lemnul pentru celuloză viteza de propagare a incendiului este de
0,l0 - 0,15 m/min. la o umiditate de 40-50% şi de 0,70 m/min. la o umiditate mai redusă.
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Pe timpul incendiilor se dezvoltă o mare cantitate de căldură, precum şi temperaturi ridicate,
acestea variind în mare măsură funcŃie de esenŃa de material lemnos.
Spre exemplificare, temperaturile reale de ardere şi puterea calorifică a câtorva specii de
arbori sunt următoarele:
- arinul: 1.177°C; 3.244 kcal/kg;
- mesteacănul: l.069°C; 3.165 kcal/kg;
- molidul: l.080°C; 3.212 kcal/kg;
- pinul: l.090°C; 3.300 kcal/kg.
Propagarea arderii are loc în special la suprafaŃa buştenilor unde arde coaja acestora.
Pătrunderea arderii în masa lemnoasă este superficială aceasta depinzând de gradul de umiditate
precum şi de esenŃa lemnului. La lemnul de esenŃă moale: pin, brad, molid, anin, plop, etc., focul
pătrunde mai uşor, pe când la cel de esenŃă tare pătrunde mult mai greu (stejar, fag, carpen, etc.). La
răşinoase propagarea arderii este mai rapidă şi datorită răşinii conŃinute de acestea în masa de
material lemnos.
Propagarea arderii se face de-a lungul buşteanului, iar arderea se manifestă cu flacără la
suprafaŃa acestuia degajându-se fum şi produşi ai arderii incomplete în cantităŃi mari.
Incendiul se poate propaga de la o stivă de buşteni la alta prin intermediul materialului
lemnos (coji de copac, deşeuri de lemn) care se pot găsi în cantităŃi mai mari sau mai mici în spaŃiile dintre acestea, precum şi la halele de gatere prin intermediul sistemelor de transport a
materialului lemnos către acestea.
În cazul arderilor îndelungate, datorită pierderii capacităŃii portante a elementelor de
susŃinere a buştenilor apare pericolul rostogolirii acestora din stivă, având drept urmare blocarea
căilor de acces, accidentarea servanŃilor aflaŃi în zonă, precum şi propagarea incendiului de la o
stivă la alta.
O deosebită influenŃă la propagarea incendiului o au şi curenŃii de aer care pot transporta
bucăŃi de material lemnos în stare arzândă la anumite distanŃe creând noi focare de incendiu.

5.1.4.

Organizarea şi executarea intervenŃiei
a) Recunoaşterea

FuncŃie de mărimea dispozitivului şi de proporŃiile incendiului, recunoaşterea se poate
executa pe una sau mai multe direcŃii cu una sau mai multe echipe de recunoaştere.
La recunoaştere, comandantul intervenŃiei va stabili:
- locul incendiului, numărul de stive de buşteni incendiate, pericolul de propagare la stivele
vecine sau la secŃiile de prelucrare;
- modul de stivuire al buştenilor şi dimensiunile stivelor;
- pericolul de rostogolire a buştenilor din stive ca urmare a pierderii capacităŃii portante a
elementelor de susŃinere a acestora;
- locul de amplasare a servanŃilor şi măsurile de securitate pentru evitarea accidentării
acestora;
- starea căilor de acces şi posibilitatea folosirii acestora în vederea realizării dispozitivului
de intervenŃie, prezenŃa căilor ferate, posibilităŃile şi necesitatea folosirii trenului pompier;
- existenŃa bazinelor de apă care se folosesc pentru spălarea şi dezgheŃarea buştenilor şi
posibilitatea folosirii acestora pentru alimentarea cu apă a maşinilor de intervenŃie.
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b) SubstanŃe stingătoare

Pentru stingerea incendiilor din depozitele de buşteni se foloseşte apa în cantităŃi mari
refulată cu ajutorul tunurilor fixe de apă, autotunurilor din dotarea subunităŃilor şi Ńevi cu diametre
şi presiuni mari.
De asemenea se pot folosi şi masele pulverulente atunci când se dispune de personalul
necesar şi mijloacele adecvate.
c) Organizarea şi executarea intervenŃiei
Stingerea se organizează pe sectoare de intervenŃie, iar sectoarele se organizează pe stive
sau grupe de stive.
Pentru stingerea acestor incendii sunt necesare cantităŃi mari de apă obŃinute cu ajutorul
tunurilor de apă sau Ńevi tip B cu ajutaje şi presiuni mari, deci jeturi compacte. łevile se amplasează
frontal, jeturile de apă dirijându-se la început de jos în sus, apoi se deplasează de-a lungul stivei,
această operaŃie repetându-se de mai multe ori până la lichidarea arderii.
În cazul când au fost cuprinse de incendiu două sau mai multe stive, se vor folosi la început
jeturile tunurilor de apă îndreptate spre intervalul dintre stive pentru limitarea propagării acestuia.
Când vântul este puternic se va adopta un dispozitiv pe aliniamente succesive eşalonate în
adâncime pe direcŃia în care bate vântul, punându-se accent pe protecŃia construcŃiilor aflate pe
această direcŃie.
De asemenea dacă acoperişul halei cu gatere este combustibil se vor amplasa pe acesta
vânători de scântei. Amplasarea acestora se va face şi în depozitul de cherestea, dacă situaŃia
impune. Întrucât sunt necesare cantităŃi mari de apă se are în vedere şi folosirea cisternelor de cale
ferată care să alimenteze cu apă tehnica de luptă dacă în apropiere există linii de cale ferată precum
şi trenul p.s.i..
O măsură de limitare a propagării incendiului o constituie şi organizarea de echipe de
patrulare care să descopere şi să lichideze focarele de incendiu nou apărute ca urmare a transportării
de către vânt a scânteilor şi jeratecului pe întregul teritoriu al depozitului sau chiar al întreprinderii
de cherestea.
Concomitent cu acŃiunea de stingere se va executa desfacerea stivelor de buşteni şi
evacuarea acestora în afara zonei de ardere, în locuri ferite de pericol. Această acŃiune presupune o
temeinică organizare precum şi forŃă de muncă numeroasă şi mijloace mecanizate adecvate.
OperaŃiunea de intervenŃie este greoaie şi de lungă durată şi de aceea subunităŃile trebuie
pregătite în acest scop.
Comandantul intervenŃiei va rula după necesităŃi servanŃii din sectoarele de intervenŃie şi va
lua măsuri de prevenire a accidentelor Ńinând seama de faptul că buştenii se pot rostogoli din stive.
În acest scop, comandantul intervenŃiei şi şefii de sectoare trebuie să stabilească precis locul
servanŃilor, să interzică deplasarea printre stivele incendiate sau amplasarea acestora în imediata
apropiere. Amplasarea cea mai bună este pe stivele vecine şi neincendiate servanŃii găsindu-se
astfel la acelaşi nivel cu focarele sau chiar mai sus.
În concluzie, problema principală care se cere rezolvată este cea a asigurării volumului de
apă necesar pentru stingere, precum şi a mijloacelor mecanice necesare evacuării buştenilor.
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5.2. Stingerea incendiilor în halele de gatere ale fabricilor de cherestea
5.2.1.

Introducere

Aşa cum s-a arătat, pe teritoriul unei fabrici de cherestea se găseşte în afara depozitului de
buşteni şi de cherestea şi hala de fabricaŃie.
Hala de fabricaŃie constituie secŃia de bază a fabricii de cherestea în care are loc procesul de
transformare a lemnului rotund în cherestea şi este denumită uzual hala de gatere datorită utilajului
principal folosit.
Halele de gatere pot fi amplasate de sine stătător sau în cadrul unor combinate de prelucrare
a lemnului. În cel de-al doilea caz indicii de industrializare a masei lemnoase cresc considerabil .
Hala de fabricaŃie este amplasată în centrul fabricii între depozitul de buşteni şi cel de
cherestea. Ca utilaje şi maşini de prelucrare sunt utilizate gaterele, fierăstraiele panglică pentru
buşteni, fierăstraiele circulare de retezat, de tivit şi de spintecat de diferite tipuri. Amplasarea
maşinilor de prelucrare este făcută într-un flux tehnologic continuu specific speciei lemnoase şi
tehnologiei de fabricaŃie adoptate. Transportul buştenilor şi al cherestelei între maşini, în sens
longitudinal şi transversal, este asigurat de transportoare cu lanŃ, cu role sau cu bandă de diferite
tipuri în funcŃie de mişcarea solicitată, iar între secŃii se face cu vagonete, poduri rulante,
electrocare sau autostivuitoare.
Pe lângă halele de gatere din considerente tehnico-economice privind utilizarea raŃională a
materiei prime şi a reducerii cheltuielilor de transport, funcŃionează şi alte secŃii cu un volum de
producŃie relativ mic. Acestea sunt denumite secŃii anexe şi prelucrează cherestea de dimensiuni
mici de calitate inferioară, sau deşeuri cum ar fi: secŃii de parchete, de lăzi, de butoaie şi garnituri
butoaie, talaş industrial, etc..
5.2.2.

Caracteristici constructive

Halele de gatere sunt de regulă construite pe două nivele, parter şi subsol sau etaj şi parter,
corespunzătoare construcŃiei etajate a gaterului. La catul superior are loc debitarea propriu-zisă a
buştenilor în cherestea, aici fiind amplasate utilaje ajutătoare de prelucrare a cherestelei: fierăstraie
circulare de tivit şi de retezat, fierăstraie-panglică de spintecat, precum şi transportoarele care
asigură transportul pieselor între maşini. La catul inferior este amplasată fundaŃia gaterului, grupul
lui de acŃionare, precum şi transportoarele şi utilajele care asigură colectarea şi prelucrarea
deşeurilor rezultate în urma debitării buştenilor în cherestea.
Între cele două nivele se construiesc scări de acces pentn a permite circularea personalului
halei de gatere, scări ce se pot folosi, dacă nu sunt afectate de incendiu, pentru realizarea dispozitivului de intervenŃie.
SpaŃiile destinate halelor de gatere ocupă volume şi suprafeŃe mari, sunt necompartimentate
şi au un număr mare de deschideri de dimensiuni apreciabile impuse de necesitatea fluxului
tehnologic (Ex. hala de gatere Zăvoi ocupă o suprafaŃă de 2.900 m2 şi un volum de 29.000 m3 , iar
cea din Mănăştur ocupă o suprafaŃă de 1.360 m2 şi un volum de 10.780 m3).
Caracteristic din punct de vedere constructiv este faptul că majoritatea elementelor de
construcŃie ale halelor gatere sunt din lemn (stâlpi, pereŃi, despărŃitori, planşee, suportul învelitorii,
elementele de construcŃie ale acoperişului, etc.). Hala de gatere Zăvoi avea GRPV.
Acoperişul acestora are suprafeŃe foarte mari şi este sub formă de boltă sau plan, iar în unele
situaŃii învelitoarea este combustibilă (carton asfaltat).
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În interiorul halelor de gatere şi a secŃiilor de fabricaŃie se găseşte permanent o mare
cantitate de material lemnos sub forma buştenilor, cherestelei şi deşeurilor lemnoase, rumeguş, praf
de lemn care măresc considerabil pericolul de incendiu şi favorizează propagarea acestuia.
De asemenea, în subsolul acestora pe lângă diferitele agregate şi instalaŃii pentru acŃionarea
gaterelor, colectarea şi transportul deşeurilor lemnoase se găseşte şi o mare cantitate de rumeguş,
praf de lemn, talaş şi alte deşeuri lemnoase, care contribuie la creşterea intensităŃii arderii şi
propagarea acestuia chiar în afara halei.
5.2.3.

Caracteristicile incendiilor

Incendiile izbucnite la halele de gatere se propagă cu repeziciune atât pe verticală cât şi pe
orizontală, viteza de propagare depinzând de natura materialelor lemnoase, volumul, umiditatea
acestora, curenŃii de aer, raportul dintre suprafaŃă şi volum etc.. Viteza liniară de ardere, pentru
lemnul de esenŃă moale este de 2,3 m/min., iar pentru lemnul de esenŃă tare de 1 m/min..
Pentru iniŃierea şi dezvoltarea arderii, este necesară o temperatură relativ mică şi anume de
270-300°C, temperatură la care se produce arderea cu flacără.
Pentru depăşirea temperaturii de 270°C absorbŃia de oxigen a stratului de cărbune format la
suprafaŃa sa este tot mai mare, astfel încât la 290-300°C se produce arderea cu flacără.
În urma arderii are loc descompunerea lemnului degajându-se puternic vapori de gaze
combustibile, fum şi uneori substanŃe toxice.
Acestea duc la formarea mediului favorabil pentru o ardere continuă cu o intensitate
crescândă, creându-se astfel condiŃii pentru propagarea cu uşurinŃă a incendiului.
Factorii care contribuie la propagarea incendiilor într-o hală de gatere sunt următorii:
- cantitatea mare de material lemnos aflată la un moment dat în hală;
- natura construcŃiilor (volumul şi cantitatea mare de material lemnos şi a altor materiale
combustibile din compunerea acestora);
- prezenŃa rumeguşului, talaşului şi a altor deşeuri de lemn în hală, în subsolul acestuia cât şi
în buncărele şi cicloanele de depozitare;
- formarea curenŃilor de aer, a unor puternice tiraje care au ca efect intensificarea schimbului
de gaze şi propagarea incendiului pe verticală;
- existenŃa pericolului prăbuşirii acoperişului şi a structurii de rezistenŃă a halei;
- existenŃa pericolului de explozie a amestecului exploziv format din praful de lemn aflat în
suspensie în aer în concentraŃi de 16-65 g/m.c.
Ca urmare a acŃiunii acestor factori arderile se manifestă violent, temperatura ajungând până
la 800-l000°C, degajându-se mari cantităŃi de fum şi gaze toxice.
Incendiile izbucnite în halele de gatere se pot transmite la subsolul acesteia prin intermediul
sistemelor de transport a deşeurilor lemnoase, cât şi prin intermediul planşeelor care în multe
situaŃii sunt din lemn, iar de aici mai departe la locurile de depozitare a deşeurilor.
De asemenea, incendiile din hală se pot transmite şi la acoperiş ducând în multe situaŃii la
prăbuşirea acestuia în hală, ceea ce are drept consecinŃă manifestarea incendiului în exterior,
existând astfel posibilitatea propagării acestuia prin intermediul scânteilor şi bucăŃilor de material
lemnos arzând la depozitul de buşteni şi cherestea, precum şi la construcŃiile învecinate. Asemenea
fenomene s-au manifestat la incendiul de la hala de gatere Cosmeşti din 1992 când după 40 ani,
acoperişul halei s-a prăbuşit complet .
Incendiile izbucnite în subsol se propagă prin intermediul canalelor de transport a deşeurilor
de lemn, a golurilor practicate în planşeu şi prin alte deschideri la hala de gatere sau în exteriorul
acesteia.
În halele de gatere care funcŃionează în construcŃii de gradul V rezistenŃă la foc, viteza de
creştere a suprafeŃei incendiate este de ~ 30-35 m2 /min., iar la cele de gradul II rezistenŃă la foc, de
20-25 m2 /min..
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CurenŃii de convecŃie şi căldura de radiaŃie încălzesc materialele din lemn până la
temperatura de aprindere, după ce flăcările au cuprins aproximativ 50% din suprafaŃa halei. În acest
moment practic încăperea este cuprinsă de incendiu în câteva minute. Astfel, se poate explica
valoarea ridicată a vitezei liniare de ardere şi de creştere a suprafeŃei incendiului.
În cazul incendiilor ce se manifestă şi la exterior pericolul propagării incendiului la
construcŃiile vecine creşte îndeosebi datorită curenŃilor de aer ascensionali care se formează,
precum şi în condiŃiile unui vânt puternic când scânteile şi bucăŃi de material lemnos aprins sunt
transportate uneori la mari distanŃe.
5.2.4.

Organizarea şi executarea intervenŃiei
a) Recunoaşterea

Pe timpul recunoaşterii se urmăresc următoarele elemente:
- locul incendiului, proporŃiile acestuia şi direcŃiile de propagare;
- starea elementelor de construcŃie din compunerea halei, rezistenŃa elementelor de susŃinere,
pericolul de prăbuşire al agregatelor în subsol sau al acoperişului în hală;
- pericolul de propagare a incendiului la vecinătăŃi, necesitatea amplasării vânătorilor de
scântei, precum şi necesitatea protejării acestor vecinătăŃi împotriva incendiului;
- existenŃa sistemelor de transport a deşeurilor şi dacă acestea au fost scoase din funcŃiune;
- dacă există pericolul de transmitere a incendiului prin canalele de transport la colectorul de
deşeuri sau în alte încăpere;
- prezenŃa obstacolelor contra incendiilor ce vor fi folosite ca aliniamente de atac al
incendiului, existenŃa şi amplasare scărilor fixe de incendiu ce vor fi folosite pentru realizarea dis
pozitivului de intervenŃie;
- dacă au fost scoase de sub tensiune instalaŃiile electrice de iluminat şi forŃă;
- necesitatea şi posibilitatea evacuării agregatelor şi materialelor aflate în hală sau
posibilităŃile de protejare a acestora;
- mijloace mecanizate şi personalul ce va fi folosit pentru evacuarea şi protecŃia agregatelor
şi materialelor;
- necesitatea chemării forŃelor în sprijin;
- personalul şi mijloacele necesare pentru tăieri, desfaceri şi demolări, precum şi stabilirea
locurilor unde se vor efectua acestea.
b) SubstanŃe stingătoare
SubstanŃa stingătoare cea mai des folosită şi eficace este apa refulată cu tunuri de apă,
precum şi cu Ńevi tip B sau C în conformitate cu principiile tehnico-tactice adecvate ce se vor
detalia în continuare.
Pentru incendii de mici proporŃii sau începuturi de incendiu se folosesc cu bune rezultate
pulberile stingătoare şi apa pulverizată.
c) Organizarea şi executarea intervenŃiei
IntervenŃia se organizează pe sectoare. În principiu, sectoarele se organizează astfel:
a) când acoperişul halei îşi menŃine rezistenŃa portantă sectoarele se organizează de regulă în
interiorul halei, la subsol şi la acoperiş. Misiunea sectoarelor este de a localiza şi lichida incendiul
din interiorul halei şi de protecŃie la acoperiş;
b) în cazul prăbuşirii parŃiale a acoperişului sectoarele de stingere se organizează astfel:
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- la acoperiş (sau pe acoperiş dacă învelitoarea este combustibilă) pentru a împiedica
propagarea incendiului la porŃiunile vecine rămase intacte;
- în hală pentru a se împiedica propagarea incendiului la restul halei, pentru a lichida
arderea la elementele prăbuşite şi pentru a proteja pe cele de susŃinere;
- în subsolul halei (dacă există) pentru a împiedica propagarea incendiului la acestea.
c) dacă acoperişul halei s-a prăbuşit complet, sectoarele de stingere se vor organiza pentru
lichidarea arderii la materialele prăbuşite şi pentru supravegherea construcŃiilor vecine, depozitul de
buşteni, de cherestea etc..
Pentru stingere se vor folosi Ńevi suficiente acoperindu-se întreaga suprafaŃă incendiată şi
cea ameninŃată. De regulă, în interior se folosesc Ńevile tip B, iar la acoperiş Ńevile tip B sau C. Este
necesar ca la asemenea incendii să se acŃioneze cu autospeciale de mare capacitate: A.T.I.,
A.P.C.A.A., etc.
Maşinile se vor amplasa la surse de apă care să asigure echiparea unui număr cât mai mare
de Ńevi tip B.
Lungimea jeturilor de apă (atunci când se lucrează de jos) trebuie să fie suficientă pentru a
putea ajunge la cel mai înalt punct al suprafeŃei acoperişului care arde, folosindu-se în acest scop
presiuni mari. Se poate folosi însă şi alternativa amplasării şefilor de Ńeavă la înălŃime pe scările
culisabile direct în hală luându-se toate măsurile de protecŃie a acestora împotriva accidentelor.
AcŃiunea de stingere se va executa în principiu din interior şi numai dacă incendiul se
manifestă în exterior se va lucra şi din afară (în situaŃia când pereŃii şi acoperişul s-au prăbuşit).
La acoperiş se vor stinge mai întâi fermele incendiate şi apoi astereala, sau se vor răci, dacă
sunt metalice folosindu-se autotunurile de incendiu direct în hală şi servanŃii amplasaŃi pe scări
culisabile. Dacă acoperişul este combustibil se va acŃiona şi din exterior.
Pe timpul acŃiunii de stingere se va supraveghea rezistenŃa materialelor de construcŃie ale
acoperişului şi în permanenŃă se va acŃiona pentru protecŃia lor împotriva focului. În cazul când
există pericolul de prăbuşire, comandantul intervenŃiei va trebui să ia măsuri de evacuare a
personalului şi protecŃia utilajului din hală, schimbând poziŃiile de lucru ale servanŃilor şi traseul
dispozitivelor.
Dacă suprafaŃa incendiată este mare în raport cu forŃele care s-au deplasat la incendiu,
acŃiunea se poate axa iniŃial pe localizare, trecându-se la lichidare numai după ce au sosit forŃele
chemate în sprijin.
În cazul când sursele de apă nu asigură amplasarea tuturor maşinilor sau debitul necesar, se
vor folosi alte posibilităŃi de alimentare, cisterne şi autocisterne de la obiective din zonă sau alte
sisteme de alimentare adecvate. Când sunt posibilităŃi se poate utiliza cu bune rezultate trenul
pompier sau chiar cisterne de cale ferată care în mod obişnuit se folosesc pentru transportul
diferitelor lichide.
Dacă suprafaŃa acoperişului combustibil este mare şi incendiul se manifestă cu violenŃă,
pentru oprirea propagării acestuia se vor executa tăieri şi desfaceri, respectând întocmai regulile
stabilite pentru asigurarea securităŃii personalului angajat în această operaŃie ca şi a celor
care să evite electrocutările, arsurile, intoxicaŃiile, etc..
Pentru evitarea pericolului apariŃiei de noi focare de incendiu în depozitele de cherestea sau
în alte locuri de pe teritoriul întreprinderii ca urmare a scânteilor şi jeratecului ridicat de vârtejurile
create în zona de ardere şi transportate în diferite locuri de către vânt, comandantul intervenŃiei
trebuie să instaleze echipe de vânători de scântei şi să organizeze patrularea în zonă.
Întrucât acŃiunea de stingere este grea, de lungă durată şi cere efort deosebit întregului
personal mai ales pe timp de iarnă sau noaptea, comandantul stingerii trebuie să realizeze o rezervă
de personal şi tehnică de luptă pe care să o folosească pentru rezolvarea situaŃiilor tactice ulterioare.
O sarcină deosebită a comandantului intervenŃiei, mai ales pe timp de vânt puternic, este de
a asigura limitarea propagării incendiului la construcŃiile vecine, precum şi la depozitele de buşteni
şi cherestea. Pentru aceasta el trebuie să:
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- realizeze ziduri sau perdele de apă în intervalele dintre clădiri sau dintre hala de gatere şi
depozitele de buşteni şi cherestea, folosind tunuri de apă, autotunuri de intervenŃie sau cel puŃin
două jeturi realizate cu Ńevi de diametre şi presiuni mari;
- refuleze apă pe suprafeŃele verticale şi orizontale ale stivelor de cherestea sau buşteni pe
partea expusă radiaŃiei sau pe direcŃia vântului;
- realizeze un dispozitiv de intervenŃie eşalonat în adâncime cu Ńevi tip B sau C în intervalele
dintre stivele de buşteni sau cherestea;
- organizeze patrularea cu una sau două maşini de luptă în interiorul depozitului de buşteni
sau cherestea.
În situaŃia când se prevede o intervenŃie de lungă durată este necesar să se organizeze rulajul
servanŃilor, odihna şi hrănirea acestora, asistenŃa medicală şi tehnică şi de asemenea realizarea unei
rezerve de forŃe şi mijloace care să poată fi folosită pentru rezolvarea unor situaŃii care pot apare în
evoluŃia incendiului.
5.3. Stingerea incendiilor în depozitele de cherestea
5.3.1.

Introducere

Depozitul de cherestea este cel de-al treilea sector principal al unei fabrici de cherestea.
Depozitul de cherestea este un teren amenajat corespunzător, pe care se stivuieşte cherestea
de diferite specii, dimensiuni şi calităŃi, în vederea uscării ei sub acŃiunea directă a factorilor
meteorologici (temperatură, umiditate, curenŃi de aer, precipitaŃii etc.).
În depozit, cheresteaua se sortează din punct de vedere calitativ şi dimensional în şoproane,
după care se stivuieşte în vederea uscării şi condiŃionării naturale în depozitul propriu-zis, şi în final
se pregăteşte în vederea expedierii la beneficiari.
Cheresteaua se depozitează pe lagăre de depozitare, care pot fi construite din podvale şi
grinzi din beton armat, sau din traverse de beton.
Dimensiunile lagărului de depozitare sunt diferite, în funcŃie de specia ce se depozitează şi
de dimensiunile cherestelei ce se stivuieşte pe aceste lagăre.
Astfel, pentru cheresteaua de răşinoase, lungimea lagărului este egală cu lungimea pieselor
de cherestea ce se stivuiesc, pentru cheresteaua de foioase lungimea lagărului este de obicei de 8-l0
m, iar pentru frize, rigle, şipci, lungimea lagărului este de 3-4 m.
5.3.2.

Caracteristici funcŃionale

Depozitele de cherestea se amplasează în imediata apropiere a reŃelei de căi ferate normale
şi drumuri publice pentru a facilita aprovizionarea cu materiale care se folosesc şi pentru accesul
tehnicii de luptă şi al vagoanelor cisternă de cale ferată
Terenurile pe care sunt amplasate depozitele sunt ferite de inundaŃii şi vânturi ceea ce
conferă o bună accesibilitate forŃelor şi mijloacelor necesare pentru intervenŃie.
De asemenea, de regulă, aceste depozite se amplasează lângă un curs de apă care să asigure
apa potabilă, industrială, dar şi pentru stingerea incendiilor.
Terenul trebuie să fie lipsit de arbori, iarbă şi stratul de pământ vegetal, să fie plan, fără
denivelări şi cu o pantă uşoară de circa l : l000 spre una din laturi pentru a se asigura scurgerea
apelor.
Orientarea depozitului este astfel făcută încât drumurile longitudinale sunt dispuse în
echicurent cu direcŃia vânturilor dominante ceea ce ne dau indicii necesari privind direcŃia de propagare a incendiilor şi direcŃia principală de atac.
De asemenea, în mod obişnuit, depozitele de cherestea au forma unui dreptunghi cu latura
mare orientată pe direcŃia vânturilor dominante ceea ce constituie un alt indiciu pentru orientarea
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direcŃiei principale de atac în caz de incendiu. În principiu un depozit de cherestea se
organizează conform schiŃei de mai jos.
Pentru identificarea rapidă a stivelor din depozit, sectoarele se vor nota cu cifre romane,
secŃiile din acelaşi sector cu cifre arabe, şirurile de stive cu litere ale alfabetului latin, iar numărul
stivelor cu cifre arabe. Pe baza acestor notări se pot delimita cu uşurinŃă sectoarele de intervenŃie,
precum şi stabilirea concretă a misiunilor ce trebuiesc îndeplinite pe timpul intervenŃiei.
5.3.3.

Caracteristicile incendiilor

Incendiile izbucnite în depozitele de cherestea se caracterizează prin aceea că în timp relativ
scurt se aprind suprafeŃe mari în raport de esenŃă, formă, umiditatea materialelor, condiŃiile
meteorologice, etc..

Fig. - Schema de organizare a depozitului de cherestea: 1 - grupe de stive; 2 - secŃie; 3 - sector.

Incendiile izbucnite la depozitele de cherestea în aer liber, iau proporŃii mari şi au o viteză
mare de propagare, care este determinată de existenŃa unor însemnate cantităŃi de cherestea depozitate şi de prezenŃa deşeurilor rezultate din procesul tehnologic (talaş, rumeguş, coajă, etc.)
depozitate pe spaŃiile libere din depozit.
Într-o stivă de cherestea incendiul se propagă cu repeziciune datorită intervalelor dintre
scânduri prin care circulă aerul, aceasta putând fi cuprinsă în întregime de flăcări în timp de 5-7
minute. După l0 minute de la izbucnirea incendiului, acesta poate să cuprindă 3-5 stive, iar uneori şi
mai mult.
Propagarea incendiului are loc pe suprafeŃele stivelor în special pe verticală de jos în sus şi
se manifestă diferit funcŃie de esenŃa materialului lemnos şi sensul de mişcare al curenŃilor de aer.
Pe timpul arderii datorită consumului mare de oxigen în zona incendiată, are loc fenomenul
de absorbŃie al aerului din zonele învecinate, fenomen uşor observabil prin aceea că spre incendiu
sunt transportate materiale combustibile uşoare: talaş, deşeuri lemnoase de mici dimensiuni etc..
Datorită vârtejului şi curenŃilor turbionari ce se formează, acestea sunt ridicate în aer odată cu
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scânteile şi jeratecul aprins şi sunt transportate la distanŃe mari generând noi focare în locurile unde
cad, dacă în acea zonă există materiale combustibile.
Pe măsura pătrunderii focului în masa lemnoasă şi în interiorul stivelor, apare pericolul
prăbuşirii stivelor incendiate, blocarea căilor de acces, accidentarea servanŃilor aflaŃi în apropiere şi
deteriorarea dispozitivelor de luptă, fapt ce îngreunează atât acŃiunile de stingere cât şi operaŃiunile
de evacuare.
Datorită transmiterii căldurii prin radiaŃie şi convecŃie şi a puternicului schimb de gaze din
zona incendiată, apare pericolul propagării incendiului la stivele şi construcŃiile vecine, acestea
putându-se transforma în catastrofe în cazul obiectivelor mari, dacă nu se iau în timp operativ
măsuri hotărâte de localizare şi lichidare a arderii.
Un factor deosebit care contribuie la propagarea incendiului este vântul, care poate
transforma o ardere iniŃială de mici dimensiuni în incendii deosebit de violente care pun în real
pericol întreg depozitul sau chiar întreaga întreprindere, precum şi vecinătăŃile acesteia.
Din analiza unor incendii şi din datele experimentale obŃinute în străinătate rezultă că viteza
liniară de propagare a incendiului variază între 1 şi 4 m/min., valoarea ei depinzând în primul rând
de gradul de umiditate a materialelor şi viteza vântului.
Referindu-se la viteza de creştere a suprafeŃei incendiului la depozitele de cherestea,
literatura de specialitate indică limite foarte largi, de la l00 la 2.750 m2/min., în funcŃie de o serie de
factori determinanŃi care au fost deja prezentaŃi.
Tot în literatura de specialitate se prezintă situaŃia când la un mare depozit din străinătate, la
o viteză liniară de propagare a incendiului de l0,5 m/min. într-un timp de 110-150 min. suprafaŃa
incendiata a ajuns de 140.000 m2 , deci o viteză de creştere a suprafeŃei incendiate de 3.500 m2
/min..
În concluzie, incendiile izbucnite la depozitele de cherestea se caracterizează prin:
- viteza de propagare a incendiului la suprafaŃă;
- radiaŃie termică intensă pe suprafaŃă apreciabilă;
- propagarea incendiului la distanŃe mari datorită scânteilor şi bucăŃilor de material lemnos
aprins;
- formarea tirajelor şi a curenŃilor de aer turbionari.
5.3.4.

Organizarea şi executarea intervenŃiei
a) Recunoaşterea

Se execută cu una sau mai multe echipe de recunoaştere, funcŃie de proporŃiile incendiului şi
mărimea obiectivului.
La recunoaştere comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
- locul incendiului, caracterul acestuia şi proporŃiile atinse în momentul recunoaşterii,
numărul de stive incendiate şi direcŃiile de propagare funcŃie de cantitatea de material lemnos
depozitat în apropierea zonei incendiate, de direcŃia şi viteza curenŃilor de aer;
- modul de stivuire, dimensiunile stivelor şi intervalelor dintre ele, pericolul propagării
incendiului la acestea prin radiaŃie şi convecŃie;
- necesitatea desfacerii stivelor incendiate şi a evacuării materialelor incendiate, precum şi a
evacuării stivelor ameninŃate de incendiu, căi de evacuare, mână de lucru şi mijloacele mecanizate
necesare executării acestei operaŃiuni, locul unde vor fi depozitate materialele evacuate;
- căile pe care se vor realiza dispozitivele de luptă, poziŃiile de lucru ale servanŃilor, care să
fie ferite de pericolul prăbuşirii stivelor, al accidentării servanŃilor şi deteriorării dispozitivelor;
- necesitatea amplasării vânătorilor de scântei pe direcŃia de deplasare a curenŃilor de aer şi
organizării serviciului de patrulare pe teritoriul întregului depozit;
- forŃe şi mijloace în sprijin necesare pentru lichidarea urgentă a incendiului şi apărarea
stivelor şi construcŃiilor neincendiate;
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- punctele de regrupare pentru subunităŃi în caz de retragere forŃată;
- situaŃia spaŃiilor de siguranŃă dintre stive şi grupe de stive.
b) SubstanŃe stingătoare
SubstanŃa stingătoare cea mai eficientă este apa refulată cu Ńevi tip B şi C sau tunuri de apă
funcŃie de nevoile tehnico-tactice pentru intervenŃie.
Rezultate satisfăcătoare se obŃin şi cu apa îmbunătăŃită chimic sau chiar cu spumele mai ales
atunci când incendiul nu a luat proporŃii. Spumele au bune rezultate privind protecŃia stivelor
neincendiate şi care necesită a fi protejate.
c) Organizarea şi executarea intervenŃiei
Stingerea incendiului se organizează pe sectoare de intervenŃie. Fiecărui sector, de regulă i
se repartizează câte o grupă de stive. Atunci când incendiul este de proporŃii mari, unui sector i se
repartizează mai multe grupe de stive sau chiar o secŃie (4 grupe de stive).
Sectoarele vor primi misiuni de stingere a stivelor incendiate, de protecŃie a celor
neincendiate dar ameninŃate şi de supraveghere a construcŃiilor vecine.
În sectoarele de protecŃie vor acŃiona de regulă muncitori şi alte forŃe chemate în sprijin
folosind mijloacele proprii din dotare
Dacă pentru stingerea incendiului găsit într-o stare avansată nu există suficiente forŃe şi
mijloace, în prima fază, până la sosirea forŃelor chemate în sprijin, se iau măsuri pentru localizarea
acestuia pe aliniamentul spaŃiilor de siguranŃă.
Pentru lichidarea incendiului care a cuprins câteva stive intensitatea de stingere este de 1,2
l/s×m2 la un spaŃiu intermediar de până la 10 m, de 0,6 1/s×m2 la un spaŃiu intermediar de până la
25 m şi de 0,2 l/s×m2 la un spaŃiu de siguranŃă de până la 40 m, iar pentru protecŃie intensitatea de
refulare se recomandă să fie de 0,6 l/s×m2.
Practica a demonstrat că dacă încă de la începerea acŃiunii de stingere în faza iniŃială a
incendiului nu se asigură intensitatea necesară de refulare, atunci stingerea capătă un caracter de durată.
Lichidarea incendiului se poate face cu Ńevi speciale cu dispozitiv de aplatizare (cum sunt
tunurile de la A.Sp.S.), folosindu-se debite mari sau cu Ńevi tip B.
În caz de incendiu la grămezile de rumeguş, talaş, deşeuri lemnoase, procesul de ardere se
întrerupe prin folosirea jeturilor de apă pulverizată, concomitent cu desfacerea grămezii respective.
În final pentru lichidarea arderii se recomandă să se folosească pulberile stingătoare sau spumele.
Pentru sporirea eficienŃei acŃiunii de stingere a incendiului şefii de Ńeavă trebuie să se
apropie cât mai mult de focar, să se amplaseze pe poziŃii dominante (stivele vecine neincendiate) şi
să-şi creeze rezervă de furtun pentru asigurarea manevrabilităŃii Ńevilor şi să respecte întocmai
măsurile de securitate ordonate.
Din punct de vedere tactic, pentru stingerea unei stive dintr-o grupă sunt necesare cel puŃin
două Ńevi. În cazul că arde o grupă de stive, este necesară în medie câte o Ńeavă cu posibilităŃi mari
de manevrare pentru fiecare stivă. Numărul de Ńevi necesar pentru stingerea unei stive sau grupe de
stive trebuie calculat în raport de suprafeŃele orizontale şi verticale ale stivelor şi debitele de apă
necesare stingerii.
Fiecare Ńeavă trebuie să fie manevrată cât mai mult, adică să atingă stiva aprinsă din toate
părŃile şi să răcească în acelaşi timp două, trei stive neincendiate, udând laturile aflate pe direcŃia
incendiului.
Ca tehnică de lucru, întâi se vor atinge flăcările de pe suprafaŃa stivei, apoi se vor îndrepta
jeturile de apă compacte în interiorul stivei, pe la marginea scândurilor începând cu capetele
frontale, pentru a se umezi stiva pe o adâncime cât mai mare. Atunci când trebuie să fie răcită o
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stivă care nu arde, se vor stropi suprafeŃele laterale supuse acŃiunii căldurii şi partea de sus. Pe timp
de vânt Ńevile se vor îndrepta contrar direcŃiei de deplasare a curenŃilor de aer.
În vederea lichidării cu rapiditate a incendiului este necesar să se concentreze la locul
incendiului forŃe şi mijloace suficiente (în raport de datele obŃinute prin recunoaştere şi concluziile
privind evoluŃia ulterioară a arderii).
Concomitent cu acŃiunea de stingere, comandantul intervenŃiei este obligat să organizeze şi
să desfăşoare cu maximum de rapiditate evacuarea materialelor din zona de ardere.
Pentru aceasta el va folosi mâna de lucru şi toate mijloacele mecanizate din obiectiv şi
vecinătăŃi (autoridicătoare, auto-stivuitoare, benzi rulante, autocamioane, remorci etc.).
O sarcină deosebită revine comandantului intervenŃiei pentru limitarea propagării
incendiului la stivele vecine. Pentru aceasta el este obligat să realizeze ziduri sau perdele de apă în
intervalele dintre stive, folosind tunuri de apă şi autotunuri de intervenŃie sau încrucişarea a cel
puŃin două jeturi cu Ńevi B.
Este necesar de asemenea să se realizeze un dispozitiv de luptă eşalonat în adâncime cu Ńevi
tip B şi C cu jet încrucişat cu misiunea de răcire a unor suprafeŃe cât mai mari din stivele periclitate
şi lichidarea noilor focare generate de scânteile sau jeratecul purtat de vânt.
Dacă există forŃe şi mijloace suficiente este indicat a se destina 1-2 maşini de luptă cu
misiune de patrulare pe teritoriul depozitului şi vecinătăŃi până la distanŃa de l.000 m şi de a lichida
incendiile nou apărute.
Complexul acesta de măsuri luate pentru limitarea propagării incendiului la stivele şi
obiectivele vecine zonei de ardere trebuie completat cu organizarea şi amplasarea echipelor de
vânători de scântei pe întregul teritoriu periclitat cu misiunea de observare şi lichidare a focarelor
incipiente.
Trebuie să se acorde o atenŃie deosebită de către toŃi comandanŃii respectării de către
întregul personal a regulilor şi măsurilor de securitate dintre care cele mai importante sunt: rămânerea pe poziŃiile de lucru ordonate, folosirea scuturilor pentru protecŃia împotriva căldurii
radiate, udarea servanŃilor şefi de Ńeavă care lucrează în apropierea focarelor, etc..
În situaŃia când se prevede o intervenŃie de lungă durată comandantul intervenŃiei trebuie să
organizeze rulajul servanŃilor, odihna şi hrănirea acestora, asistenŃa medicală şi tehnică, să realizeze
rezerva de forŃe şi mijloace care să poată fi folosită pentru rezolvarea situaŃiilor tactice deosebite.
5.4. Stingerea incendiilor la fabricile de mobilă
5.4.1.

Introducere

Tehnologia fabricării mobilei şi a celorlalte produse finite din lemn cuprinde gama
operaŃiunilor de prelucrare mecanică a reperelor componente, de acoperire, finisare şi asamblare a
acestora în subansambluri şi ansambluri, Ńinând seama de specificul fiecărui produs din punct de
vedere constructiv, al materialelor utilizate şi al finisajului.
Principalele materii prime lemnoase şi semifabricate superioare pe bază de lemn folosite în
acest scop sunt: lemnul masiv sub formă de cherestea, de semifabricate sau prefabricate, furnirul,
produsele stratificate (placajul, panelul, lemnul lamelat), plăcile din aşchii aglomerate, plăcile
aglomerate din fibre şi plăci fibro-lemnoase dure, elementele din aşchii sau fibre unilate.
De asemenea, în tehnologia de fabricaŃie a acestor produse sunt folosite materiale şi
elemente de acoperire, de asamblare sau chiar elemente coomponente din materiale plastice, metal,
fibre vegetale, stofe, fire şi fibre, sticlă, piatră naturală etc., a căror prelucrare şi înglobare în
produsele respective se efectuează în mod distinct şi specific pentru fiecare produs.
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Principalele operaŃii de pregătire şi prelucrare a materialelor lemnoase folosite în fabricarea
mobilei şi a celorlalte produse finite din lemn, potrivit cu specificul fiecărui produs, sunt:
- operaŃii de prelucrare mecanică: secŃionare, tivire, spintecare, îndreptare, rindeluire la
grosime, frezare, burghiere, scobire, şlefuire;
- operaŃii de tratare şi modelare: plastifiere, curbare, mulare, presare;
- operaŃii de acoperire şi finisare: furniruire cu furnir din lemn sau cu înlocuitori de furnire,
colorare, grunduire, şpăcluire, vopsire, texturare, lăcuire etc.;
- operaŃii de asamblare: aplicarea de organe de asamblare, aplicarea de piese sau elemente
de asamblare, realizarea de subansamble şi asamblarea acestora în produsul finit.
Din punctul de vedere al succesiunii fazelor şi operaŃiilor tehnologice, al utilajelor şi
instalaŃiilor folosite şi al modului de organizare a fluxului tehnologic, este de remarcat că acestea se
diferenŃiază şi sunt determinate numai de specificul produselor şi al tehnologiei acestora, ci şi de
unii factori nespecifici ca: dotarea tehnică a întreprinderii, mărimea seriilor, volumul producŃiei,
relaŃiile de cooperare ale întreprinderii, pieŃele de desfacere etc..
Din punct de vedere constructiv, caracteristic este faptul că fabricile de mobilă cuprind mai
multe corpuri de clădiri conform specificului tehnologiilor respective. De remarcat este faptul că
există un sistem de ventilaŃie şi transport pneumatic complex care contribuie foarte mult la
propagarea incendiilor. Caracteristicii constructive sunt deci asemănătoare oricăror alte hale
industriale cu specificaŃia că aceste hale sunt uneori de dimensiuni foarte mari cu suprafeŃe de sute
şi mii de metri pătraŃi şi cu un număr de deschideri de asemenea mare.
Specifică acestor tehnologii este şi operaŃiunea de finisare a mobilei.
Finisarea mobilei cu materiale peliculogene constă în pregătirea suprafeŃei lemnoase prin
şlefuire şi desprăfuire, aplicarea materialului în unul sau mai multe straturi, uscarea, şlefuirea şi
lustruirea finală, în funcŃie de tipul de finisare ales. Această operaŃiune se desfăşoară în instalaŃii
specializate amplasate în încăperi independente sau înglobate, în acest ultim caz luându-se măsurile
de protecŃie corespunzătoare legate de prezenŃa prafului de lemn, a solvenŃilor, lacurilor şi vopselelor.
5.4.3.

Caracteristicile incendiilor

Incendiile în secŃiile fabricilor de mobilă se caracterizează prin propagarea rapidă în plan
orizontal şi vertical, degajare mare de căldură, fum şi gaze toxice. Produsele arderii umplu
încăperile, pătrund în sistemul de ventilaŃie, iar prin intermediul acestuia pot inunda spaŃii foarte
mari.
La arderea P.F.L.-lui se degajă vapori de apă, dioxid de carbon, oxid de carbon, produse de
ardere ale materialelor plastice utilizate ca adezivi la pregătirea masei de fibre de lemn şi cantităŃi
însemnate de fum.
Arderea P.F.L.-lui este mai violentă decât arderea lemnului. În timpul arderii, temperatura
gazelor degajate creşte brusc, depăşind după 5-l0 minute de la aprindere 360°C, spre deosebire de
arderea bradului şi fagului unde mărirea temperaturii gazelor are loc treptat pe măsura arderii
acestora.
La arderea P.F.L.-lui, în afara produselor amintite se mai degajă formaldehidă, alcool
metilic, care sunt toxice şi iritante pentru ochi, căi respiratorii, aparatul circulator, piele, ochi, etc..
Caracteristic de asemenea fabricilor de mobilă este pericolul de explozie a amestecurilor de
praf de lemn cu aerul, cât şi amestecurilor de vapori de solvenŃi, nitrolacuri, alcooli, cu aerul
existent permanent în secŃiile de şpriŃuit, lăcuit şi lustruit (concentraŃie minimă de 11%).
Totdeauna exploziile sunt urmate de incendii care se propagă cu repeziciune. De menŃionat
că solvenŃii şi lacurile folosite în tehnologie au temperaturi de aprindere destul de mici (194400°C), iar viteza de propagare a arderii este de 1,65 cm/sec.
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Pe timpul arderii substanŃelor inflamabile (solvenŃi, lacuri, alcooli, petrol etc.) se dezvoltă
temperaturi ridicate atingându-se temperaturi de până la 1000-1100°C.
Datorită căldurii radiante şi a temperaturii ridicate are loc aprinderea lichidelor aflate în
ambalaje (cutii, bidoane, sticle), precum şi explozia acestora, fapt ce duce la propagarea rapidă a
incendiului în secŃii, la elementele de mobilă în curs de prelucrare, la bancurile de lucru, precum şi
la elementele de construcŃie.
Incendiile izbucnite la materialele lemnoase din secŃii dezvoltă temperaturi până la 800°C,
iar prin intermediul prafului de lemn, a talaşului şi a celorlalte deşeuri lemnoase şi materiale
combustibile aflate în secŃii se propagă cu repeziciune cuprinzând suprafeŃe mari în timpi relativ
scurŃi.
La aceste secŃii apare pericolul formării amestecurilor explozive de praf cu aer mai ales când
se acŃionează cu jet compact care ridică praful depus pe maşini şi elementele de construcŃie mărind
considerabil concentraŃia pe metru cub până la limitele de explozie.
Este de reŃinut faptul că în fabricile de mobilă cât şi în depozitele de materie primă ale
acestora, în afară de lemn se mai găsesc si alte materiale combustibile ca: hârtie, carton de ambalaj,
melocart, melamină, textile, poliuretan, mase plastice, cauciuc expandat, materiale care ard cu
viteză sporită şi contribuie substanŃial la propagarea rapidă a incendiului.
În concluzie, propagarea incendiilor în fabricile de mobilă se face cu repeziciune datorită
următorilor factori:
- existenŃa unor mari cantităŃi, aşa cum s-a arătat, de substanŃe inflamabile în secŃiile de
spriŃuit, lăcuit şi lustruit;
- prezenŃa prafului de lemn, a talaşului, rumeguşului şi a altor deşeuri lemnoase în secŃiile
croit, rindeluit, şlefuit etc.;
- existenŃa în secŃiile de fabricaŃie a unor mari cantităŃi de material lemnos sub diferite forme
în curs de prelucrare;
- existenŃa instalaŃiilor de ventilaŃie şi transport pneumatic, a cicloanelor şi camerelor de
praf;
- formarea tirajului în marile hale necompartimentate ca urmare a numărului mare de
deschideri din elementele de construcŃie;
- existenŃa pericolului de explozie a amestecurilor de vapori de lichide combustibile cu
aerul, precum şi a amestecurilor de praf de lemn cu aerul.
Toate acestea fac ca fabricile de mobilă să fie incluse în categoria obiectivelor periculoase
din punct de vedere al izbucnirii şi propagării incendiilor.

5.4.4.

Organizarea şi executarea intervenŃiei
a) Recunoaşterea

Pe timpul recunoaşterii, în afara problemelor generale ce se urmăresc este necesar ca aceasta
să se organizeze minuŃios nu numai în spaŃiile în care are loc procesul de ardere ci şi în cele vecine,
precum şi la estacade şi galerii. De asemenea se va controla întreaga instalaŃie de exhaustare,
cicloanele şi buncărele colectoare.
Pentru îndeplinirea acestor cerinŃe în echipele de recunoaştere trebuie cooptat personal
tehnico-ingineresc din cadrul obiectivului care cunoaşte foarte bine secŃiile şi instalaŃiile
tehnologice şi sunt în măsură să le acŃioneze chiar pe timpul recunoaşterii.
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
- secŃia unde a izbucnit incendiul şi amplasarea acesteia în cadrul obiectivului;
- locul, proporŃiile incendiului, cantitatea de materiale combustibile aflate în secŃie, natura
lor şi modul cum influenŃează dezvoltarea arderii;
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- necesitatea evacuării, stabilirea priorităŃilor, precum şi metodele de protecŃie a utilajelor ce
nu se pot evacua;
- starea instalaŃiilor de ventilaŃie şi necesitatea scoaterii din funcŃiune;
- prezenŃa pericolului de explozie, a pericolului de intoxicări şi ce măsuri trebuie luate
pentru înlăturarea sau micşorarea acestora cât şi pentru asigurarea securităŃii servanŃilor;
- existenŃa obstacolelor contra incendiilor şi modul cum pot fi folosite acestea pentru
protecŃia servanŃilor pe timpul acŃiunii de stingere;
- existenŃa scărilor şi a altor căi de acces ce pot fi folosite pentru realizarea dispozitivelor şi
pentru evacuarea materialelor;
- posibilităŃile de propagare a incendiului şi pericolul ce-1 prezintă acesta pentru vecinătăŃi;
- personalul şi mijloacele de transport mecanice şi manuale ce pot fi folosite pentru
evacuare.
b) SubstanŃe stingătoare
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la fabricile de mobilă, în raport cu secŃia unde au
izbucnit şi substanŃele combustibile supuse arderii se folosesc următoarele substanŃe stingătoare:
- apa, în faza iniŃială trebuie refulată totdeauna sub forma jetului pulverizat, iar ulterior sub
forma jetului compact în secŃiile: croit, rindeluit, şlefuit, precum şi în toate încăperile unde sunt
depuse cantităŃi de praf pe elementele de construcŃie şi utilaje;
- spumele şi pulberile stingătoare în secŃiile: spriŃuit, lăcuit şi depozitul de lacuri, vopsele şi
solvenŃi;
Refularea apei trebuie să se facă cu ajutorul Ńevilor cu diametre mici cu robinet şi ajutaje
pulverizatoare, fapt ce permite servanŃilor să folosească raŃional apa, să se mărească substanŃial
efectul de stingere a acesteia şi să nu deterioreze produsele finite.
c) Organizarea şi executarea intervenŃiei
Având în vedere pericolul de propagare rapidă a incendiului pe suprafeŃe mari, intervenŃia
pentru localizarea şi lichidarea incendiului trebuie realizate în timpul cel mai scurt. În acest sens,
personalul de pe locul de muncă trebuie să intervină cu promptitudine folosind mijloacele din
dotare. Pentru ca începutul de incendiu să fie lichidat imediat se impune ca prima intervenŃie să se

desfăşoare rapid, sigur, iar personalul să dea dovadă de curaj, pricepere şi iniŃiativă, calităŃi
care nu se însuşesc decât printr-o temeinică pregătire.
De mare importanŃă în această fază a incendiului sunt instalaŃiile automate de stingere, tip
sprinkler şi drencere, care trebuie menŃinute în bună stare de funcŃionare.
IntervenŃia se organizează pe sectoare de intervenŃie. Acestea se organizează funcŃie de
proporŃiile incendiului şi direcŃiile de propagare, pe orizontală şi verticală, la subsol, la acoperiş, la
secŃiile incendiate şi neincendiate, în exteriorul construcŃiilor, la estacade, galerii, cicloane.
Încă de pe timpul recunoaşterii trebuie luate măsuri pentru oprirea instalaŃiilor de ventilaŃie,
transport pneumatic, iar pe timpul acŃiunii de stingere se destină Ńevi de apă pentru protecŃia,
supravegherea acestora şi împiedicarea propagării incendiului prin intermediul acestora.
Un principiu de bază se referă la faptul că acŃiunea de stingere trebuie începută cu
localizarea incendiului şi limitarea propagării acestuia la secŃiile vecine celor incendiate.
În toate situaŃiile, comandantul intervenŃiei, concomitent cu acŃiunea de localizare şi
lichidare a incendiului trebuie să organizeze ventilarea secŃiilor prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, executarea de deschideri în planşee, manevrarea luminatoarelor sau a trapelor de aerisire, toate
cu condiŃia ca aceste operaŃiuni să se execute numai în prezenŃa Ńevilor, ştiindu-se că deschiderea
uşilor şi ferestrelor şi în general realizarea ventilării în timpul incendiului duce la creşterea
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intensităŃii şi propagarea rapidă a incendiului datorită creşterii procentului de oxigen în zona de
ardere şi formării tirajelor.
În acest sens, pentru apropierea de focarele de ardere şi obŃinerea unor succese rapide în
stingerea incendiilor, se vor lua măsuri de evacuare a fumului din zona de ardere folosind jetul de
apă pulverizată în direcŃia ferestrei (deschiderii) sub un unghi de 15-20° (vezi figura de mai jos).
Comandantul intervenŃiei trebuie să aibă în mod deosebit în vedere prezenŃa pericolului
formării amestecurilor explozive de praf de lemn cu aer sau vapori inflamabili cu aer în prezenŃa
surselor deschise de căldură. De aceea, şefii de Ńeavă pătrunzând în secŃiile cu asemenea pericole
sunt obligaŃi să folosească jetul pulverizat pentru umectarea prafului depus şi precipitarea acestuia,
pentru diluarea mediului înconjurător şi reducerea procentului de vapori explozivi din atmosfera
secŃiilor periclitate.

Fig. - Folosirea jetului de apă pulverizată în direcŃia ferestrei (deschiderii)
antrenează fumul şi gazele de ardere (în acest caz se pare că deschiderea cea mai
favorabilă a conului Ńevii este de ordinul a 15-20°)
Un aport deosebit în reducerea pericolului de explozie îl aduce autospeciala pentru
evacuarea fumului, a gazelor şi pentru iluminat.
După umectarea mediului, şefii de Ńeavă în raport de secŃia unde a izbucnit incendiul
acŃionează cu jetul compact din departe spre aproape acordând o atenŃie deosebită protecŃiei
elementelor portante ale construcŃiei asupra cărora vor dirija jetul compact de jos în sus cu Ńevi tip B
şi C.
Se interzice folosirea jetului compact în secŃiile de lustruit întrucât prin forŃa de şoc a
acestuia se vor deteriora sau răsturna sticlele şi vasele cu solvenŃi, fapt ce va duce la creşterea
intensităŃii arderii. Se recomandă jetul pulverizat şi în secŃiile de retuşare şi ambalare pentru a nu
deteriora mobilele sau elementele de mobilă lustruite, folosindu-se în acest fel efectul de stingere al
aburului rezultat din transformarea apei în prezenŃa temperaturii ridicate din zona de ardere.
În situaŃia incendiilor izbucnite în secŃiile de şpriŃuit, turnat lac, lustruit şi depozitele de
nitrolacuri, solvenŃi şi vopsele, concomitent cu intervenŃia trebuie să se acorde atenŃie asigurării
securităŃii servanŃilor împotriva efectelor temperaturilor ridicate prin echiparea acestora cu costume
anticalorice, împotriva efectelor iritante şi toxice ale fumului prin folosirea aparatelor izolante şi
împotriva efectelor exploziilor prin stabilirea poziŃiei de lucru a şefilor de Ńeavă în aşa fel ca ei să
fie protejaŃi împotriva efectelor exploziilor.
Comandantul intervenŃiei este obligat ca, concomitent cu acŃiunea de stingere a incendiului
să execute cât mai urgent evacuarea mobilei din secŃiile de asamblare, retuş, ambalat sau a ele
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mentelor de mobilă prelucrate şi adăpostirea lor în locuri ferite de efectele focului, fumului
sau apei. Pentru aceasta, el trebuie să folosească personalul şi mijloacele mecanizate ale
obiectivului şi ale obiectivelor cu care se cooperează.
Pe tot timpul desfăşurării acŃiunii de stingere, comandantul intervenŃiei este obligat să
execute recunoaşterea secŃiilor vecine şi a celor situate la caturile superioare, să verifice dacă
incendiul nu se propagă pe căi ascunse şi să ia măsurile ce se impun.
5.5. Concluzii şi învăŃăminte de la incendii
La obiectivele din industria lemnului, intervenŃia trebuie executată cu forŃe care să asigure
debite şi presiuni mari şi cu o dotare mare de furtun.
Concentrarea forŃelor trebuie făcută într-un timp scurt pentru a realiza numărul de Ńevi
necesare acoperirii suprafeŃelor incendiate şi schimbului de căldură în timp scurt împiedicându-se
astfel propagarea incendiului.
De remarcat însă este faptul că asemenea obiective (în special halele de gatere) se găsesc la
distanŃe relativ mari faŃă de subunităŃile de pompieri ceea ce are drept consecinŃă un timp îndelungat
de intrare în dispozitiv şi ca urmare suprafeŃe mari incendiate, dacă prima intervenŃie nu este
corespunzătoare (hala de gatere din comuna Zăvoi, judeŃul Caraş-Severin, la care a izbucnit un
incendiu în 1983, se afla la 30 km depărtare, iar fabrica de cherestea Mănăştur (1984) la 35 km faŃă
de subunitatea Lugoj).
Practica a demonstrat faptul că este necesar să se verifice periodic sursele de apă şi să se
amenajeze rampe de alimentare acolo unde există surse de apă naturale neamenajate.
Este necesar să se studieze posibilitatea realizării unor instalaŃii de apă echipate cu turnuri
fixe, cu ajutorul cărora se pot realiza ziduri şi perdele de apă în special în marile combinate de
prelucrare a lemnului şi depozite de cherestea.
La incendiile de mari proporŃii în condiŃii de vânt sau de ceaŃă este necesar să se concentreze
în timp scurt toate forŃele şi mijloacele necesare (autocisterne, cisterne, tehnică de luptă, trenul
p.s.i., mijloace mecanice de transport etc.).
Dispozitivele de luptă şi atacul incendiilor se face pe cât posibil circular, de la frontul
incendiului către interior pentru a împiedica propagarea incendiului din interior la depozitele de
cherestea şi buşteni şi invers. În acest scop se impune o conducere fermă a acŃiunilor, comandantul
intervenŃiei trebuie să prevadă din timp evoluŃia incendiului, să ia hotărâri oportune şi să introducă
la timp forŃele pe direcŃia principală de propagare a incendiului.
Se vor folosi maşinile care se pot deplasa rapid şi pot intra în acŃiune în timp scurt
(introducerea A.T.I. în acŃiune pe direcŃia principală de propagare până la intrarea celorlalte forŃe în
acŃiune s-a dovedit un procedeu de mare eficacitate).
De asemenea, la incendiile deschise, se impune şi realizarea a 2-3 linii de furtunuri
succesive, în adâncime, pe direcŃia de propagare a incendiului.
Nu este de neglijat nici folosirea spumelor în unele situaŃii (incendiul de la depozitul de
mobilă din Piteşti), în afară de secŃiile unde acestea se pretează ca substanŃe principale de stingere,
precum şi a pulberilor.
Succesul în luptă se obŃine prin folosirea judicioasă a forŃelor, mijloacelor şi substanŃelor de
stingere, precum şi prin cooperarea permanentă cu specialiştii din întreprinderi şi instituŃii, cu
celelalte organe, unităŃi şi formaŃiuni din Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, respectiv
Ministerul Apărării NaŃionale.
De asemenea, având în vedere posibilitatea reizbucnirii incendiului, este strict necesar ca la
locul incendiului să fie lăsate forŃe în supraveghere un timp suficient de mare.
Asigurarea rezervei de apă pentru incendii are o important covârşitoare atât pentru
continuarea intervenŃiei, cât şi pentru eficienŃa stingerii incendiului în timp scurt şi cu pagube
minime (datorită insuficienŃei apei, la incendiul de la hala de gatere Zăvoi s-a executat alimentarea
în navetă de la o distanŃă de 800 m).
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6. Stingerea incendiilor în transporturi
6.1. Stingerea incendiilor la ateliere, garaje şi mijloace de transport auto
6.1.1.

Caracteristicile constructive şi funcŃionale

Dezvoltarea rapidă a construcŃiilor de autovehicule de călători şi mărfuri a atras după sine şi
construirea de numeroase obiective destinate parcării, întreŃinerii şi reparaŃiei acestora.
Aceste construcŃii se concretizează în spaŃii de garare şi parcare.
Garajele sunt construcŃii special amenajate, destinate adăpostirii autovehiculelor, întreŃinerii
şi reparaŃiei acestora.
Garajele sunt construcŃii sub forma unor hale mari, de regulă fără pod, cu acoperiş pe ferme
metalice sau beton armat, ocupând volume şi suprafeŃe mari şi foarte mari şi prevăzute cu un număr
mare de deschideri.
Din punct de vedere constructiv, situaŃia este şi mai complexă în cazul garajelor cu mai
multe caturi, inclusiv subsol.
Garajele de autovehicule sunt prevăzute cu sisteme de ventilaŃie şi aerisire natuală sau
mecanică pentru evacuarea vaporilor de benzină şi a gazelor de ardere, instalaŃii electrice de
încălzire, alimentare cu apă etc.
În afara spaŃiilor propriu-zise de garare construcŃiile garajelor mai dispun de o serie de spaŃii
destinate pentru deservirea şi întreŃinerea tehnică, cât şi pentru repararea autovehiculelor cum sunt
atelierele de sudură, forjă, tâmplărie, vopsitorie, electrice, staŃii de încărcare a acumulatorilor,
tapiŃerie, vulcanizare etc.
De asemenea, garajele şi atelierele auto sunt prevăzute cu depozite de piese de schimb şi
staŃii de carburanŃi şi lubrifianŃi.
Atelierele de reparaŃii sunt prevăzute cu gropi sau şanŃuri de întreŃinere şi canalizare în care
se pot acumula lichide combustibile.

6.1.2.

Caracteristicile incendiilor

În garaje, incendiile pot izbucni la:
- autovehiculele garate sau aflate în procesul de întreŃinere-reparare, ca urmare a materialelor
combustibile din componenŃa acestora (carburanŃi, lubrifianŃi, lemn, textile, mase plastice, cauciuc
etc.);
- garajul propriu-zis (elementele de construcŃie ale acestuia, combustibilii şi lubrifianŃii revărsaŃi pe
sol şi acumulaŃi în şanŃurile şi gropile de întreŃinere);
- atelierele de întreŃinere şi reparaŃii ale autovehiculelor aferente garajului;
- depozitele de piese de schimb, de carburanŃi şi lubrifianŃi.
Incendiile izbucnite la garaje şi ateliere de reparaŃii pot deveni în scurt timp incendii de mari
proporŃii, violente şi care se propagă cu uşurinŃă datorită următorilor factori:
- existenŃa unui număr mare de autovehicule garate pe suprafeŃe mici, precum şi a carburanŃilor din
rezervoare şi a materialelor combustibile din dotarea autovehiculelor;
- volumul mare al garajului, lipsa compartimentelor şi existenŃa acoperişurilor combustibile;
- existenŃa unui număr mare de deschideri, care favorizează formarea tirajului şi alimentarea cu
oxigen a focarelor de ardere;
- existenŃa pericolului de explozie a rezervoarelor de benzină, care împreună cu aerul formează
amestecuri explozive;
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- existenŃa în ateliere a buteliilor de oxigen, a generatoarelor de acetilenă, a solvenŃilor şi vopselelor
care prezintă un pericol accentuat de explozie;
- existenŃa autovehiculelor demontate pentru reparaŃii, fără motoare sau roŃi, care un pot fi evacuate
cu rapiditate.
Pe timpul incendiului se înregistrează temperaturi ridicate ca urmare a arderii carburanŃilor,
lubrifianŃilor şi cauciucului, iar masele plastice din compunerea autovehiculelor, prin ardere, se
descompun şi degajă mari cantităŃi de produse de descompunere toxice, ce pun în pericol viaŃa
oamenilor.
ExistenŃa temperaturilor ridicate, a fumului în cantităŃi mari şi a gazelor toxice împiedică
desfăşurarea rapidă a recunoaşterii, realizarea dispzitivului de intervenŃie şi executarea operaŃiunilor
de evacuare a autovehiculelor.
În concluzie, rezultă că factorii defavorabili care împiedică o bună intervenŃie, privesc în
principal riscurile de intoxicare şi explozie.
6.1.3.

Organizarea şi executarea intervenŃiei
a) Recunoaşterea

Principalele probleme ce se urmăresc de comandantul stingerii sunt:
- existenŃa oamenilor rămaşi în încăperile incendiate a căror evacuare trebuie făcută chiar pe timpul
recunoaşterii;
- starea autovehiculelor, numărul de maşini incendiate, numărul de maşini care sunt ameninŃate de
incendiu, numărul de maşini în reparaŃie, existenŃa ieşirilor şi posibilitatea evacuării, maşini şi
tractoare de serviciu, şoferi de serviciu;
- starea căilor de acces din interiorul şi exteriorul garajului şi posibilitatea folosirii personalului
pentru evacuarea maşinilor necuprinse de incendiu, cât şi pentru realizarea dispozitivelor de
intrevenŃie;
- pericolul de prăbuşire a acoperişului datorită degradării elementelor de susŃinere a acestuia;
- pericolul de intoxicare şi explozie;
- existenŃa în încăperi a buteliilor de oxigen, a agregatelor de căldură sub tensiune, a butoaielor de
carbid, a cuvelor de spălare a pieselor cu petrol şi benzină care ar putea provoca accidente şi ar
contribui la propagarea incendiului;
- existenŃa sub tensiune a circuitelor electrice de iluminat şi forŃă, a instalaŃiilor de gaze naturale,
chiar dacă acestea au fost scoase din funcŃiune;
- prezenŃa personalului tehnic ce va fi folosit pentru evacuarea maşinilor neincendiate din garaj, cele
în stare de funcŃionare şi cele aflate în reparaŃie;
- ordinea şi metoda evacuării autovehiculelor şi locul unde acestea vor fi parcate;
- substanŃe stingătoare ce vor fi folosite pentru lichidarea incendiului.
b) SubstanŃe stingătoare
ExistenŃa în garaje şi ateliere a unor apreciabile cantităŃi de lichide combustibile impune
folosirea cu precădere a spumelor şi pulberilor.
Pentru incendiile de mici proporŃii la autovehiculele care nu s-au aprins se recomandă
folosirea apei sub forma jetului pulverizat sau a pulberilor.
Pentru lichidarea incendiilor propagate la acoperişurile combustibile şi pentru protecŃia
elementelor de susŃinere ale acestora se foloseşte apa sub formă de jet compact.
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Pentru stingerea incendiilor la maşini cu motoarele în funcŃiune se recomandă folosirea
pulberii stingătoare şi dioxidului de carbon, întrucât foosirea apei duce la deteriorarea blocului
motor supraîncălzit şi a instalaŃiilor acestuia.
c) Evacuarea autovehiculelor
În cazul unor asemenea incendii o sarcină deosebită a comandantului intervenŃiei o
constituie evacuarea rapidă a autovehiculelor din garaje sau ateliere de reparaŃii.
Evacuarea se excută de către personalul obiectivului, iar din momentul sosirii forŃelor de
intervenŃie aceasta se dirijează de comandantul intervenŃiei.
Metodele şi ordinea evacuării se vor stabili în funcŃie de starea autovehiculelor, numărul
şoferilor, numărul şi poziŃia ieşirilor, gradul de dezvoltare a incendiului, precum şi de numărul
autovehiculelor de serviciu.
În funcŃie de situaŃie, evacuarea autovehiculelor se poate face prin una din următoarele
metode:
- punerea autovehiculelor în funcŃiune şi evacuarea lor cu ajutorul motorului propriu;
- remorcarea lor de către alte autovehiculelor;
- prin împingere.
Autovehiculelor fără roŃi, de regulă, nu se evacuează, dar se acoperă cu prelate şi se
protejează cu jeturi de apă. În cazuri excepŃionale se evacuează şi aceste prin târâre.
OperaŃiunea trebuie astfel executată încât să nu stingherească activităŃile de intervenŃie.
Concomitent cu evacuarea autovehiculelor, se scot din zona de ardere buteliile de oxigen, de
acetilenă, butoaiele de carbid şi alte materiale combustibile. Pentru a preveni explozia acestora se
va executa o răcire masivă înainte şi pe timpul evacuării, operaŃiune ce va continua şi după ce
aceste recipiente periculoase au fost scoase în afara zonei de ardere.
d) Stingerea incendiului
Când incendiul este de mari proporŃii, stingerea se organizează pe sectoare de intervenŃie,
astfel:
- un sector de intervenŃie la acoperiş, cu dispunerea Ńevilor tip '' B'' în interior, pe scări culisabile,
folosindu-se ajutaje şi presiuni mari. Când învelitoarea este din material combustibil se vor destina
Ńevi de tip ''B'' şi pe acoperiş, luându-se toate măsurile pentru asigurarea securităŃii servanŃilor ce
lucrează la înălŃime. Misiunea de bază a acestui sector este să păstreze capacitatea portantă a
elementelor de construcŃie ale acoperişului. O mare atenŃie trebuie acordată, în această situaŃie,
protejării fermelor şi grinzilor metalice, pentru evitarea pierderii capacităŃii lor portante, a
deformării şi prăbuşirii lor;
- un sector de intervenŃie la parterul etajului, pentru protecŃia maşinilor ce se evacuează şi a celor
ce nu se pot evacua din diferite motive.
Când maşinile ard şi incendiul ameninŃă acoperişul sau alte elemente combustibile ale
construcŃiei, incendiul se va stinge cu apă sub formă pulverizată. Dacă s-a revărsat benzina din
rezervoarele maşinilor, se vor folosi pentru stingere pulbere stingătoare şi, ulterior, spuma. Şi în
acest caz, acoperişul va fi protejat cu jeturi compacte de apă, folosindu-se Ńevile de tip ''B''.
Când se acŃionează pentru stingere cu spumă, dirijarea jeturilor de apă pentru protecŃia
construcŃiei se va realiza în aşa fel încâ apa să nu cadă peste stratul de spumă, degradând-o şi
facilitând o reaprindere a substanŃelor acoperite de către aceasta.
Când incendiul a cuprins atât maşinile cât şi acoperişul, pentru stingere se vor folosi apa
pulverizată sau pulberea stingătoare combinate cu spumă pentru lichidarea arderii la maşini şi jeturi
compacte refulate la Ńevi tip ''B'' la acoperiş, acordându-se prioritate protecŃiei elementelor portante.
Dacă sunt ameninŃate construcŃiile vecine sau autovehiculele garate pe platforme, lângă
construcŃia incendiată, comandantul intervenŃiei va destina Ńevi pentru protecŃia acestora.
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În toate situaŃiile analizate mai sus, maşinile ameninŃate de incendiu se evacuează sub
protecŃia jeturilor de apă pulverizată. Numai în cazuri extreme, maşinile în stare de nefuncŃionare şi
fără roŃi se pot evacua prin tractare. Restul maşinilor în stare de nefuncŃionare, dar pe roŃi, se
evacuează după procedeele analizate, avându-se în vedere să fie garate în aşa fel încât să nu
aglomereze căile de acces sau să împiedice operaŃiunile de evacuare şi acŃiunea de stingere.
Comandantul intervenŃiei este obligat să acorde o mare atenŃie asigurării securităŃii
servanŃilor împotriva exploziilor, intoxicăŃiilor sau prăbuşirii unor elemente combustibile care şi-au
pierdut capacitatea portantă prin echiparea acestora cu costume de protecŃie anticalorică şi aparate
izolante. Totodată, va lua măsuri de asigurare a servanŃilor cu cârlige de siguranŃă sau cordiŃe, de
treptele scărilor culisabile sau de elementele portante ale construcŃiei.
Pentru stingerea unui autovehicul se procedează astfel:
- se opreşte motorul (dacă era în funcŃiune);
- se închide capota;
- se stinge incendiul cu stingătoare de praf şi CO2 ori cu nisip, pământ sau alte mase pulverulente.
Dacă s-a scurs benzină din rezervor, se va îndepărta autovehiculul din acel loc, iar dacă
acest lucru nu este posibil, se va lichida arderea benzinei revărsate, folosindu-se pulberea
stingătoare combinată cu spumă. Numai după efectuarea acestei activităŃi, se va acŃiona pentru
stingerea motorului.
În situaŃia în care arde întreg autovehiculul, se va acŃiona cu pulberi stingătoare şi spumă
pentru stingerea incendiului de benzină, lichidându-se mai întâi flacăra din jurul rezervorului.
Caroseria autovehiculului şi diferitele materiale depozitate în aceasta, vor fi evacuate sub protecŃia
jeturilor de apă sau, dacă sunt aprinse, se va acŃiona mai întâi pentru lichidarea incendiului, şi apoi
vor fi îndepărtate.
Deosebit de utilă este folosirea A.Sp.F.G.I.-ului pentru evacuarea fumului şi gazelor de
ardere şi iluminatul sectoarelor de lucru (la garajul fostului AgerPres, din cauza fumului nu s-a
putut stabili precis locul focarului, proporŃiile incendiului şi direcŃiile de propagare).
CONCLUZII:
Garajele, adăpostind un număr mare de autovehicule şi cantităŃi însemnate de lichide
combustibile, creează condiŃii favorabile dezvoltătii şi prepagării incendiului în timp scurt pe
suprafeŃe mari.
Întrucât pe timpul acŃiunii de stingere se creează situaŃii complexe, este necesară o bună
cunoaştere a acestor obiective, stabilirea în planurile unice a scenariilor de incendiu cele mai
adecvate şi aplicarea cu operativitate a măsurilor prevăzute în acestea.
În toate situaŃiile, evacuarea autovehiculelor trebuie să constituie preocuparea de bază a
comandantului intervenŃiei.
6.1.4.

Aspecte privind intervenŃia la accidente rutiere

În majoritatea Ńărilor vest-europene, intervenŃia la accidentele rutiere, urmate sau nu de
incendii, este una din atribuŃiile importante ale pompierilor.
În prezent, dar şi pentru viitor, în măsura dotării tehnice specifice, şi pentru pompierii
români acest gen de intervenŃii constituie o atribuŃie deosebită.
Deşi fiecare accident de circulaŃie este tratat în particularitatea lui, pe plan mondial existe
metode de intervenŃie şi principii tehnico-tactice bine determinate şi însuşite de personalul operativ.
Pentru intervenŃie eficace în primul rând este nevoie de o dotare tehnică adecvată, iar în al
doilea rând de o concepŃie unitară de pregătire a personalului operativ.
Cât priveşte dotarea tehnică, este de remarcat faptul că pentru intervenŃie sunt necesare
vehicule uşoare, care să permită o deplasare rapidă la locul accidentului.Dotarea cu echipamente
specifice acestor autovehicule vizează existenŃa dispozitivelor de ridicare (cricuri mecanice şi
pneumatice, distanŃatoare hidraulice etc.), dispozitive de blocare-degajare (foarfecă hidraulică,
ciocan, burghiu pneumatic etc.), dispozitive de tracŃiune (tiranŃi, lanŃuri, frânghii etc.), materiale
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pentru calare şi fixare (grinzi, pene, cale, cârlige etc.), precum şi unele accesorii (ciocan,
şurubelniŃe, lopată, cazma etc.).
Utilizarea unui tip de dispozitiv, pneumatic sau hidraulic, implică o tactică diferită.
IntervenŃia pompierilor la accidente rutiere este corelată cu acŃiunile poliŃiei şi ale forŃelor de
intervenŃie medicală de urgenŃă cu precizarea că în ultimul timp, pompierilor din Ńara noastră le
revin responsabilităŃi şi pe linia urgenŃelor medicale. Serviciile de UrgenŃă Profesiniste
(descarcerări - intervenŃii paramedicale) prezintă numeroase avantaje puse în evidenŃă şi de
experimentele de la unele Inspectorate judeŃene pentru SituaŃii de UrgenŃă.
Din literatura de specialitate se pot desprinde următoarele faze de intervenŃie:
a) ajungerea rapidă la locul accidentului, ceea ce presupune un sistem de anunŃare simultan
cu poliŃia şi salvarea;
b) amplasarea echipei de intervenŃie;
Amplasarea maşinii de intervenŃie şi a echipajului în imediata apropiere a locului
accidentului trebuie să aibe în vedere traficul aglomerat, care creează un risc potenŃial şi situaŃii ce
pot conduce la noi accidente grave.
Este necesară identificarea şi marcarea locului accidentului cu semne de circulaŃie şi
avertizare (luminoasă, sonoră etc.).
Se recomandă luarea de măsuri pentru conservarea urmelor. ModalităŃile concrete, luarea în
considerare a situaŃiilor extreme trebuie examinate împreună cu poliŃia rutieră, pentru stabilirea unei
metodologii cu responsabilităŃi precise, pentru orice situaŃie.
Odată echipa angajată în lucru, este incomodă schimbarea amplasamentului (utilaje în
poziŃii corespunzătoare, protejarea zonei de lucru).
c) observarea generală a locului, executată de şeful echipajului, care presupune:
- prezenŃa şi starea victimelor;
- poziŃia maşinii (eventuala deplasare de pe carosabil);
- riscuri existente (de răsturnare, explozie, incendiu ş.a.);
- direcŃia vântului şi evacuarea fumului (evitarea inundării cu fum a zonei de intervenŃie);
- necesarul de lumină şi de aer comprimat;
- dotarea echipei de intervenŃie cu echipament de protecŃie adecvat.
d) acordarea primului ajutor victimelor;
Se insistă asupra menŃinerii unui dialog permanent cu victima, unul din membrii echipajului
având pregătirea minimă (paramedicală) necesară (chestionarea asupra traumelor suferite, liniştirea
accidentatului etc.).
Ca regulă majoră, nici o persoană vătămată nu va fi mişcată până ce nu i s-a acordat primul
ajutor, cu excepŃia cazului când este în pericol (de incendiu, de explozie).
Se recomandă urmărirea stării generale a victimei, cum şi de ce este imobilizată, modalităŃi
de eliberare. Pentru cazuri deosebite, se va Ńine legătura, permanent, cu serviciile medicale de
urgenŃă până la sosirea acestora la faŃa locului. Victima trebuie eliberată rapid de orice structură ce
o imobilizează. Dar, spre deosebire de intervenŃia la incendiu, unde viteza este esenŃială, pentru
intervenŃia la accidente rutiere viteza nu este totul. Mişcările trebuie să fie calculate şi exacte. De o
mare importanŃă este corecta apreciere a situaŃiei (competenŃa şefului interevenŃiei, precum şi
omogenitatea echipei).
OperaraŃiile care trebuie efectuate depind de starea şi condiŃiile victimei şi de starea maşinii
(deformări, distrugeri).
Când situaŃia victimei reclamă o anumită tactică, valoarea vehiculului nu contează. Când
victima nu a suferit decât uşoare leziuni, se va Ńine seama şi de condiŃiile de asigurare a maşinii, de
pretenŃiile proprietarului, pentru a evita orice contestaŃie ulterioară.
e) neutralizarea scurgerilor de combustibil, identificarea prezenŃei substanŃelor chimice,
lichidelor inflamabile sau a gazelor;
Este esenŃial ca prima persoană aflată la locul accidentului să întrerupă contactul pentru a
preveni pomparea de carburant pe şosea sau alimentarea unui eventual focar de incendiu.
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Pentru scurgeri reduse de carburant pe carosabil sau pe teren, se va presăra nisip sau pulbere
stingătoare. Dacă tapiŃeria este îmbibată cu combustibil sau există scurgeri de combustibil pe
căptuşeala plafonului, când vehicului este răsturnat cu capota în jos, se utilizează spume sau pulberi
stingătoare. În cazul unei scurgeri masive de lichide inflamabile sau carburant, asfaltul se curăŃă cu
jeturi puternice de apă, apoi se formează o pătură de spumă, preventiv.
În caz de incendiu se vor utiliza mijloacele de primă intervenŃie: stingătoare cu CO2 , pulberi
pentru focare amplasate în compartimentul motorului şi dedesubtul vehiculului, spumă (incendii din
interiorul şi din jurul vehiculului).
f) stabilizarea maşinii, cu ajutorul penelor de lemn, lanŃurilor, tiranŃilor etc.;
g) alegerea variantei de intervenŃie de către şeful echipei, comunicarea sarcinilor fiecărui
membru al echipei.
Metode de intervenŃie
Trebuie luate în considerare următoarele cazuri de accidente rutiere:
- ciocnire frontală (de regulă în intersecŃii, ca urmare a neacordării priorităŃii);
- ciocnire laterală;
- ciocnire frontală;
- răsturnare vehicul;
- ciocnire dorsală (datorită pornirii mai rapide a maşinii din spate);
- deformare acoperiş (ciocnire cu un camion de mare gabarit).
În toate aceste cazuri sunt prevăzute metode diferenŃiate ca prioritate a acŃiunilor şi ca
tehnică utilizată. În general, succesiunea operaŃiilor este următoarea:
a) îndepărtarea parbrizului, pentru a creea o posibilitate de acces convenabilă la victimă şi
în interiorul vehiculului. Trebuie avut grijă la îndepărtarea părŃilor de sticlă, ca fragmente sau bucăŃi
de geam spart, să nu devină un risc pentru victimă sau pentru echipa de intervenŃie.
De regulă, maşinile fabricate în România au parbrize instalate prin intermediul unor
garnituri de cauciuc. Acestea pot fi uşor demontate cu o şurubelniŃă şi, eventual, cu o pompă de
aspiraŃie, după o tehnică relativ simplă.
b) îndepărtarea părŃilor laterale şi a capotei (utilizând distanŃatoare hidraulice, foarfeci
hidraulice etc.);
c) îndepărtarea scaunelor (care joacă un rol important în blocarea victimelor);
d) pentru vehicule răsturnate, vehicule comerciale ş.a. sunt evidenŃiate metode specifice.
ConcepŃia de pregătire
ConcepŃia de pregătire se bazează pe următoarele idei:
- antrenamentul periodic este necesar pentru formarea deprinderilor şi abilităŃilor tehnice necesare,
în acest sens, pregătirea practică se efectuează pe maşini abandonate, uzate etc. în condiŃii apropiate
de cele reale. Se poate astfel asigura cunoaşterea motorului, corectarea greşelilor de manevrare a
dispozitivelor de intervenŃie, utilizarea echipamentelor de protecŃie ş.a.;
- omogenitatea echipelor este vitală pentru succesul acŃiunii, pregătirea nu are loc strict
individualizat, accentul se pune pe spiritul de echipă şi îndeplinirea unor responsabilităŃi precise;
- însuşirea cunoştinŃelor mecanice de bază (motor, alimentare electrică, alimentare benzină etc.);
- însuşirea cunoştiinŃelor medicale de prim-ajutor, cu referire la cazuistica specifică descarcerărilor.
6.2. Stingerea incendiilor la depourile de cale ferată şi garniturile de tren
6.2.1.

GeneralităŃi

Drumul de fier apare ca o formă evoluată a vechilor drumuri naturale, ca un mijloc de
evitare a gropilor, prafului şi noroaielor, care făceau drumurile inutilizabile în anumite condiŃii
naturale.
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Căile ferate au apărut la începutul sec. al XIX-lea şi s-au răspâdit în aproape toate Ńările
lumii. Astăzi, reŃeaua căilor ferate însumează cu liniile de garaj industrială aproape 2 milioane de
kilometri.
Căile ferate au pătruns în Ńara noastră mai întâi în Banat (1854) între localităŃile Baziaş şi
OraviŃa, apoi în Dobrogea (1860) între localităŃile ConstanŃa şi Cernavodă, Transilvania (1868)
între localităŃile Arad şi Alba-Iulia, Moldova, Bucovina, Muntenia (1869) între localităŃile FilaretGiurgiu şi Oltenia (1875) între localităŃile Craiova - Piteşti - Titu - Bucureşti.
Totuşi, prima cale ferată construită pe teritoriul Ńării noastre este considerată linia Bucureşti
- Giurgiu, inaugurată la 13.10.1869.
Liniile ferate se pot clasifica din mai multe puncte de vedere, şi anume:
a) după ecartamenul căii: - linii ferate cu ecartament de 1435 mm, numit ecartamen normal, fiind
cele mai răspândite pe glob;
- linii ferate largi cu ecartament mai mare de 1435 mm, pentru Rusia
1524 mm, Spania şi Portugalia 1670 mm);
- linii ferate înguste cu ecartamentmai mic de 1435 mm, ca linii cu
caracter industrial şi forestier, care au ecartamente de 1000 mm, 760
mm, 600 mm.
b) după numărul de linii dintre două staŃii:
- linie simplă;
- linie dublă;
- linie multiplă.
c) după importanŃa economică: - linii principale;
- linii magistrale;
- linii secundare;
- linii de inters local.
d) după relieful terenului: - linii de şes cu o declivitate maximă de 5‰;
- linii de deal cu o declivitate de 5...10‰;
- linii de munte cu o declivitate de 10...30‰;
- linii alpine cu o declivitate de 30...40‰.
e) după felul traficului: - linii pentru traficul de mărfuri;
- linii pentru traficul de călători;
- linii pentru trafic mixt.
f) după felul de transmitere a forŃei de tracŃiune:
- linie ferată cu aderenŃă;
- linie ferată cu cremalieră;
- linie ferată funiculară.
Pentru transportul călătorilor şi mărfurilor pe calea ferată se folosesc vagoane care se mişcă
prin rostogolirea roŃilor pe şinelor metalice ale liniei ferate. Totalitatea vogoanelor folosite de căile
ferate formează parcul de vagoane.
După scopul în care sunt construite, vagoanele se clasifică în:
- vagoane pentru transportul călătorilor;
- vagoane pentru transportul mărfurilor;
- vagoane pentru nevoile administraŃiei.
Parcul vagoanelor de călători se compune din:
- vagoane pentru transportul călătorilor;
- vagoane restaurant;
- vagoane pentru poştă;
- vagoane pentru baraje;
- vagoane pentru întrebuinŃări speciale;
- vagoane pentru nevoile administraŃiei.
Parcul vagoanelor de marfă se compune din:
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- vagoane acoperite;
- vagoane descoperite;
- vagoane platformă;
- vagoane cisternă;
- vagoane cu întrebuinŃări speciale.
Cele mai importante tipuri de vagoane cu întrebuinŃări specile sunt:
- vagoane frigorifice;
- vagoane refrigorifice;
- vagoane izoterme;
- vagoane pentru vietăŃi;
- vagoane pentru fructe şi zarzavaturi.
Realizarea unui mijloc de transport mai rapid şi eficient a preocupat din cele mai vechi
timpuri.
Cel dintâi realizator al unui vehicul care a putut fi numit locomotivă cu abur a fost englezul
Richard Trevithich, care la 13 februarie 1804 a reuşit să remorce un convoi de vagoane încărcat cu
10 tone minereu de fier şi 70 de oameni pe un parcurs de 15 km, cu viteză maximă de 9 km/oră.
La 15 septembrie 1850 s-a inaugurat prin linia Liverpool - Manchester prima cala ferată în
adevăratul sens al cuvântului.
Traseul liniei, cu o lungime de 51 km, a necesitat numerose lucrări de artă, printre care nu
mai puŃin de 63 de poduri, un viaduct de 18 m înălŃime şi debleuri de mari dimensiuni. Primele
trenuri au fost remorcate de locomotive tip A-1, construite de firma Robert Stephenson & Co.
Referitor la aceasta, la 27 octombrie 1831, studentul român Petrache Poenaru, care studia la
Paris, consemna într-un raport oficial : ''20 de trăsuri legate unele de altele încărcate şi încăcate cu
240 de persoane sunt trase deodată de o singură maşină cu aburi cu o aşa iuŃeală încât cel mai bun
cal de curse n-ar putea să le urmeze în mare galop, şi cu toate acestea mişcarea este aşa de dulce,
încât nu s-ar vedea că trăsurile merg dacă roŃile n-ar face zgomot, obiectele dispărând odată ce au
apărut şi crezi că totul fuge, dar că trăsurile stau nemişcate''.
Una din primele locomotive cu abur care a inaugurat calea ferată Bucureşti - Giurgiu,
numită ''Călugăreni nr. 43'' este în stare de funcŃionare şi astăzi.
ConstrucŃia în Ńară a locomotivelor cu abur a început în 1926, mai întâi la uzinele din ReşiŃa,
şi apoi la uzinele Malaxa (azi Faur) din Bucureşti.
Primele încercări de realizare a unor vehicule feroviare cu propulsie prin motoare cu ardere
internă datează de peste 100 de ani, când germanul Gottlieb Daimler a inventat motorul cu
aprindere prin scânteie (1888).
În 1897, germanul Rudolf Diesel a realizat motorul cu ardere internă, la care producerea
aprinderii amestecului aer şi combustibil lichid nu se mai face prin scânteie, ci prin compresie, fiind
denumit, după inventatorul său, motor Diesel, fiind până astăzi cel mai utilizat motor.
Locomotivele Diesel se pot clasifica după mai multe criterii:
a) după utilizare: - locomotive pentru trenuri de călători;
- locomotive pentru trenuri de marfă;
- locomotive pentru manevră.
b) după tipul transmisiei: - locomotive cu transmisie mecanică;
- locomotive cu transmisie hidraulică;
- locomotive cu transmisie electrică.
c) după modul de acŃionare al osiilor: - locomotive cu acŃionare în grup;
- locomotive cu acŃionare individuală.
d) după poziŃia osiilor: - locomotive cu acŃionare totală;
- locomotive cu acŃionare parŃială.
e) după ecartamentul căii: - locomotive cu cale normală;
- locomotive cu cale largă;
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- locomotive cu cale îngustă.
Prima locomotivă Diesel din lume a fost construită în 1912 de firma elveŃiană SulzerWinterhur.
TracŃiunea Diesel, în adevăratul sens al cuvântului, a fost utilizată pe reŃeaua căilor ferate
române din 1959-1960, odată cu construirea pe bază de licenŃă elveŃiană de către uzinele
''Electroputere'' din Craiova în colaborare cu uzinele constructoare de maşini din ReşiŃa a primelor
locomotive Diesel-electrice de 2100 c.p.
În Ńara noastră se construiesc următoarele locomotive:
- locomotiva Diesel-electrică (2100 c.p.; 3000 c.p.; 4000 c.p.);
- locomotiva Diesel-hidraulică (37 c.p.; 250 c.p.; 450 c.p.; 1250 c.p.; 2500 c.p.).
ApariŃia tracŃiunii electrice este legată de realizarea primelor modele de motoare electrice de
curent continuu, datorate fizicianului rus de origine germană Boris Seminovici Jakobi şi
mecanicului american Thomas Davenport, în 1835.
Se cunosc mai multe tipuri de tracŃiuni electrice, astfel:
- tracŃiune electrică în curent continuu;
- tracŃiune electrică în curent alternativ trifazat;
- tracŃiune electrică în curent alternativ monofazat de frecvenŃă joasă;
- tracŃiune electrică în curent alternativ monofazat de frecvenŃă industrială.
În România, tracŃiunea odată cu darea în folosinŃă a liniei electrificate Braşov-Predeal, când
în urma unui concurs de locomotive pe 26 de km, s-a optat pentru locomotivele suedeze de
fabricaŃie A.S.E.A. (Allmänna Svenska Elektriska A.B., Västorás).
După achiziŃionarea primelor 10 locomotive A.S.E.A. construŃia locomotivelor electrice în
România a început în 1966, partea mecanică realizată la I.C.M. ReşiŃa, iar partea elelctrică şi
montajul general la ''Electroputere''- Craiova.
Prima locomotivă electrică de construcŃie românească a fost predată căilor române ferate în
august 1967. În prezent se construiesc locomotive electrice de mare putere atât pentru nevoile de
transport intern, cât şi pentru export, astfel:
- locomotiva electrică de 5100 c.p. (6936 KW);
- locomotiva electrică de 5400 c.p. (7344 KW).
În ultima perioadă de timp, datorită avantajelor economice, tehnice şi de exploatare,
introducerea tracŃiunii electrice a luat un avânt mare, ca urmare a dezvoltării avantajoase de
transport, exploatare şi călătorie.
6.2.2.

Caracteristici constructive şi funcŃionale
6.2.2.1. Caracteristicile constructive ale depourilor de locomotive

Depourile de locomotive sunt, de regulă, spaŃii înalte cu acoperişuri fără pod, cu suprafaŃă
mare, având suportul învelitorii fixat pe ferme metalice.
În străinătate sunt unele depouri ce au clădirea din zid cu pereŃi de sticlă şi acoperiş din lemn
învelit cu carton asfaltat (ex.: depoul de locomotive din Budapesta la care a izbucnit un incendiu în
1972).
Aceste depouri cuprind spaŃii pentru mişcarea locomotivelor, precum şi diferite ateliere şi
magazii de materiale necesare pentru întreŃinerea şi repararea locomotivelor.
Caracteristicile spaŃiilor pentru mişcarea locomotivelor este faptul că fiecare linie de
locomotivă dispune de un canal pentru lucru, în care se acumulează cantităŃi însemnate de
carburanŃi şi lubrifianŃi, ce se pot aprinde de la orice sursă de foc deschis.
În general, construcŃiile depourilor de locomotive sunt de gradul II-III rezistenŃă la foc,
având multe deschideri şi linii de cale, pentru mişcarea locomotivelor.
Pentru deplasarea, întreŃinerea şi repararea locomotivelor electrice, depourile acestora sunt
dotate cu aparate, instalaŃii şi reŃele de forŃă şi de iluminat, care acoperă cea mai mare parte din
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suprafaŃa părŃii superioare a pereŃilor construcŃiilor, în special sub forma conductorilor neizolaŃi
pentru curentul de înaltă tesiune deosebit de periculoşi în caz de incendiu.
Numărul mare de deschideri favorizează formarea tirajului şi accesul aerului în interiorul
halei de reparaŃii.
Anexele depoului sunt:
- ateliere de vopsitorie;
- ateliere de distribuŃie electrică;
- depozite de materiale şi piese de schimb;
- ateliere termice;
- ateliere pneumatice, care prezintă un foarte mare pericol de incendiu.
După configuraŃia clădirilor şi felul de amplasare a locurilor de remizare şi a atelierelor, se
deosebesc următoarele tipuri de depouri:
a) tip pavilion;
b) tip în trepte;
c) tip siberian;
d) tip evantai fără placă de întoarcere;
e) tip evantai cu placă de întoarcere.
6.2.2.2. Caracteristicile constructive la locomotive
Locomotivele sunt de construcŃie metalică executate din profile şi tablă sudată.
Locomotivele Diesel hidraulice sunt echipate cu motoare diesel, transmisie hidraulică şi
echipament electric de comandă şi iluminat.
Punctele cele mai importante la incendiu sunt următoarele:
- zona atacurilor de osie de pe toate roŃile, unde uleiul scurs de la agregatele hidraulice din cauza
neetanşeităŃilor se poate aprinde datorită supraîncălzirii saboŃilor de frână, care produc jerbe de
scântei;
- toba de eşapament a gazelor arse de la motoare care, fiind deterioarată, permite accesul gazelor pe
suprafeŃe acoperite cu ulei rezultat din scurgeri normale de la îmbinările şi flanşele conductelor,
generând aprinderea acestora;
- schimbătorul de căldură (în care se execută răcirea uleiului folosit în acŃionările hidraulice), la
care, prin spargerea tuburilor de legătură ''Argus'' dintre transmisia hidraulică şi schimbătorul de
căldură, uleiul se scurge pe părŃile supraîncălzite ale motorului şi se poate aprinde;
- dynastariter-ul (dispozitivul de pornire a motorului diesel şi de încărcare a bateriei), care prin
scurtcircuitare, poate provoca incendiul.
Locomotivele Diesel electrice sunt echipate cu motoare diesel-generator şi motore de
tracŃiune electrică. Generatorul electric principal, fiind pe ax comun cu motorul diesel, funcŃionează
ca electromotor pentru pornirea motorului diesel, după care îndeplineşte funcŃia de generator,
alimentâd cu energie electrică motoarele de tracŃiune care pun în mişcare locomotiva.
La aceste locomotive pot izbucni incendii în următoare locuri:
- blocuri de aparate, generatorul de curent şi motoarele electrice de tractare, care pot produce
scântei de la contactele slabe, şi în contact cu vapori de substanŃe combustibile pot produce
incendii;
- scurgerea motorinei din conductele de alimentare pe părŃile supraîncălzite ale motorului şi
autoaprinderea acestuia.
Locomotivele electrice sunt cele mai importante din categoria mijloacelor de tracŃiune
feroviare. Sunt echipate cu transfomator de înaltă tensiune, alimentat de la reŃeaua de înaltă tensiune
de 27 KV pe care o transformă în curent pulsativ necesar pentru comanda şi punerea în funcŃiune a
agregatelor, instalaŃiilor şi motoarelor de tracŃiune, care acŃionează individual fiecare osie.
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Aceste utilaje au caracteristici tehnice deosebite, folosesc energie electrică pentru
acŃionarea motoarelor de tracŃiune, dezvoltând puteri de 4.500 c.p. şi 7000 c.p.
Locomotivele electrice sunt compuse din:
• 2 posturi de conducere;
• 4-6 blocuri de redresare;
• 4-8 blocuri de aparate reprezentând:
- contactorii de linie;
- contactorii de frânare;
- transformatorul principal cu ulei;
- blocul de protecŃie şi semnalizare, care are rolul de a semnaliza la bord circuitul pe care
se produce o defecŃiune, deconectând automat locomotiva de la reŃeaua electrică şi pantograful, care
asigură legătura mobilă dintre locomotivă şi conductorii aerieni de transport ai energiei electrice.
Pe acest tip de locomotivă pot izbucnii incendii la:
- blocurile de redresare ca urmare a unor scurcircuite;
- blocurile de aparate, ca urmare a deteriorării camerelor ceramice de stingere însoŃite de
împroşcarea cu metal topit, care poate cuprinde izolaŃia conductorilor;
- la transformatorii cu ulei, ca urmare a conturnării izolatoarelor de trecere sau străpungerii
înfăşurărilor acestora;
- la motoarele electrice de tracŃiune ca urmare a aprinderii cablurilor de becuri sau înfăşurărilor
rotorului sau statorului.
6.2.2.3. Caracteristici constructive la vagoane
Vagoane de călători
Constructiv, carcasa este aceeaşi la toate tipurile de vagoane, diferă numai amenajarea
interioară în funcŃie de destinaŃia fiecăruia.
Un tip de vagon care prezintă unele caracteristici constructive mai deosebite este vagonul
etajat la care pericolul de propagare a incendiului este caracterizat de formarea unui curent de aer
între etaj şi parter.
Şasiul vagoanelor este o construcŃie sudată din profile laminate la cald şi tablă îndoită la
rece.
Planşeul şi pereŃii interiori sunt executaŃi din panouri de PFL dublu melaminate.
Între pereŃii laterali interiori şi tabla laterală se găseşte izolaŃie de polistiren celular expandat
şi ignifugat.
Cu excepŃia cabinelor WC şi toaletă, toată pardosela se acoperă cu un covor de PVC care
degajă foarte mult fum şi gaze toxice.
PărŃile componente ale unui vagon de călători sunt următoarele:
- şasiul;
- aparatul de tracŃiune;
- aparatul de legare;
- aparatul de ciocnire;
- frâna de mână;
- frâna automată;
- carcasa;
- planşeul;
- intercomunicaŃie;
- uşi;
- ferestre;
- amenajări interioare.
La vagoanele de călători pot izbucni incendii la:
- panourile instalaŃiilor electrice de iluminat şi de încălzit;
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- în compartimentele cu sobă de la vagoanele de poştă sau de la vagoanele restaurant.
Vogoanele cu etaj prezintă unele dezavantaje, deoarece apariŃia scărilor interioare
îngreunează întrucâtva fluxul călătorilor. Un alt dezavantaj este faptul că nu permite o trecere pe
acelaşi plan orizontal pe întreg trenul.
Vagoanele de călători, pentru asigurarea călătorilor contra telescopării vagoanelor la
carambolări se construiesc cu doi pereŃi de rezistenŃă la fiecare capăt, astfel peretele frontal este
format cu diferite profile rigidizate cu plăci orizontale, iar peretele despărŃitor dintre primul
compartiment şi cabinele de toaletă se execută mai solid spre a forma al doilea perete de rezistenŃă.
Vagoane de marfă sunt de mai multe tipuri constructive şi dimensiuni, în funcŃie de
destinaŃia fiecăruia.
Unele tipuri de vagoane pentru mărfuri generale au pereŃii laterali şi pardoseala din
scândură, iar altele sunt în totalitate din profile metalice şi tablă.
PărŃile componente ale unui vagon sunt următoarele:
• şasiul;
• aparatul de tracŃiune;
• aparatul de legare;
• aparatul de ciocnire;
• frâna de mână;
• frâna automată;
• carcasa.
La vagoanele de mărfuri generale incendiile pot izbucni de cele mai multe ori din cauza
accidentelor sau din cauza intrării în reacŃie a diferitelor substanŃe care reacŃionează între ele.
La vagoanele cisternă pentru lichide combustibile sau gaze lichefiate ca urmare a exploziilor
care se produc, se distruge o mare parte din vagoane şi sunt scoase de pe calea de rulare îngreunând
circulaŃia şi pe celelalte linii de cale ferată.
6.2.3.

Caracteristicile incendiilor
6.2.3.1. Caracteristicile incendiilor izbucnite la depourile de locomotive

Incendiile izbucnite la depourile de locomotive, la canalele de lucru sau la locomotivele la
care se execută întreŃineri sau reparaŃii se propagă cu repeziciune atât la maşinile vecine, cât şi la
elementele acoperişului datorită:
• existanŃei unei mari cantităŃi de material combustibil (astereală, grinzi cu un grad redus de
umiditate);
• formării tirajului din cauza deschiderilor mari şi numeroase ale depoului;
• bucăŃilor de jăratec căzute pe rampele de curăŃare a locomotivelor şi la zonele de reparaŃie,
unde se regăsesc importante cantităŃi de combustibil revărsate;
• pericolului de prăbuşire al elementelor de construcŃie ale acoperişului, generat de
temperaturile mari degajate pe timpul incendiului, care favorizează pierderea capacităŃii portante a
acestora, flambarea şi prăbuşirea lor în interiorul depoului, fapt ce va duce la creşterea intensităŃii
arderii şi la propagarea incendiului la locomotivele ce nu pot fi evacuate.
Pe timpul intervenŃiei, pentru stingerea incendiilor în depou, apare pericolul intoxicării
servanŃilor datorită unor mari cantităŃi de fum şi gaze toxice, în care oxidul şi dioxidul de carbon
ocupă locul principal.
În aceeaşi măsură apare şi pericolul electrocutării, datorită conductorilor electrici neizolaŃi
căzuŃi din cauza temperaturii ridicate, a prăbuşirii elementelor de susŃinere ale acoperişului ori a
proiectării jeturilor de apă pe reŃeaua electrică sub tensiune.
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6.2.3.2. Caracteristicile incendiilor izbucnite la garniturile de tren aflate în tunelurile de cale
ferată
Incendiile izbucnite la garniturile de tren în tunelurile de cale ferată au următoarele
caracteristici:
- se manifestă violent în zona de avarie;
- produsele lichide se scurg prin domuri (guri de vizitare), vane de umplere şi golire sau prin
spărturile şi fisurile creeate în mantaua rezervorului; în urma deraierii, acestea se scurg sub formă
de torŃă;
- lichidele combustibile aprinse se scurg prin şanŃurile de colectare a apelor, contribuind la
propagarea incendiului la cisterne sau vagoane ce transportă mărfuri generale;
- au loc degajări mari de fum şi gaze toxice fierbinŃi;
- temperatura degajată este foarte ridicată (1800-2000 °C);
- se produce aprinderea traverselor şi a solului îmbibat cu lichide combustibile, precum şi
contorsionarea şinelor de cale ferată, fenomene ce vor împiedica desfpşurarea acŃiunii de decuplare
şi scoatere din zonă a vagoanelor şi cisternelor nedeteriorate;
- fumul şi flăcările se preling de-alungul pereŃilor tunelului şi datorită tirajului care se
formează prin cele două guri ale acestuia ca printr-un coş, ameninŃând cu incendierea substanŃelor şi
materialelor combustibile din zonă, mai ales pădurile, complicând şi mai mult intervenŃia; ex.
incendiul izbucnit la tunelul lung de 226 m din apropirea localităŃii Pacaudiére-FranŃa, unde
incendiul s-a propagat la pădurea învecinată, ameninŃând localitatea.
Pericolul de explozie al cisternelor neavariate, dar afectate de incendiu, este iminent, iar
producerea acesteia va intensifica şi mai mult arderea în tunel;
- lipsa unor canale de aerare va determina propagarea incendiului pe orizontală, care ar fi
fost în mod normal mai puŃin rapidă dacă flăcările erau dirijate în sus prin ventilaŃie naturală;
- temperaturile ridicate şi căldura puternică determină prăbuşirea pereŃilor şi tavanului,
deformarea şinelor de cale ferată, a vagoanelor de marfă şi a cisternelor;
- transportul mijloacelor tehnice, accesul şi deplasarea grupurilor operative prin tunel sunt
dificile;
- legăturile telefonice şi radio necesare conducerii operaŃiunilor de intervenŃie se realizează
foarte greu, deoarece radiotelefoanele portabile nu se pot utiliza în interior decât până la distanŃa de
maxim 200 m, şi comunicarea este posibilă numai între cele două sectoare de la capătele tunelului şi
turnul de comandă.
Comunicarea între sectoarele de intervenŃie se poate face numai prin realizarea cu
operativitate încă de la începutul intrevenŃiei de-alungul galeriei, a unei reŃele telefonice, care, deşi
vulnerabilă, putând fi distrusă de incendiu, este foarte utilă pentru utilizarea datelor despre incendiu
la punctul de comandă; o caracteristică a acestor incendii este durata mare de acŃiune, de la câteva
zile până la câteva săptămâni sau chiar luni, aşa cum s-a întâmplat la incendiul izbucnit la
20.12.1984 în tunelul feroviar ''Sammit-Tunnel wast Yorkshire'' din Anglia, unde s-a lucrat 28 de
zile fără întrerupere.
OperaŃiile de stingere a incendiului s-au încheiat oficial pe data de 17.01.1985, dar tunelul a
fost deschis traficului feroviar în luna iunie.
6.2.3.3. Caracteristicile incendiilor izbucnite la garniturile de tren aflate în parcurs
Incendiile la garniturile de tren cu vagoane de mărfuri, vagoane cisternă cu produse
petroliere sau alte substanŃe chimice inflamabile izbucnesc în cele mai multe cazuri datorită
accidentelor.
Aceste incendii, dacă nu sunt localizate la timp, capătă caracter de proporŃii, de cele mai
multe ori fiind însoŃite de victime.
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Incendiile pot izbucni pe timpul deplasării, situaŃie când incendiul se poate propaga cu
repeziciune de la un vagon la altul, de la o cisternă la alta, datorită tirajului format creându-se
pericolul exploziilor şi al propagării incendiilor la întreaga garnitură, dacă nu este observat la timp
şi nu se iau măsurile necesare de decuplare a vagoanelor incendiate de restul vagoanelor
neincendiate.
În cazul accidentelor (ciocniri, deraieri, avarii) incendiile sunt precedate de cele mai multe
ori de explozii, care deteriorează vagoanele cisternă şi împrăştie lichidele combustibile pe suprafeŃe
mari, putând duce la incendierea celorlalte vagoane din garnitură şi construcŃiile din apropierea
locului incendiat (magazii, gospodării cetăŃeneşti, clădiri etc.).
Ex.: incendiul izbucnit pe o cale ferată în Germania în urma unei ciocnire dintre un tren ce
tranporta cărbune şi un tren de vagoane cisternă. Din cauza şocului două vagoane cisternă au fost
aruncate de pe linie. Unele dintre vagoane încărcat cu 24 t de benzină a explodat şi s-a incendiat
aprinzând şi pe cel de-al doilea ce conŃinea 63 t de benzină. Incendiul s-a extins pe o suprafaŃă de
400 mp, cuprinzând şi locomotiva diesel.
Datorită temperaturii ridicate ce se realizează pe timpul arderii produselor petroliere sau
chimice (1000-1200° C) scade rezistenŃa cisternelor, creşte presiunea în interiorul acestora, iar dacă
sunt fisuri, apare şi pericolul exploziei cisternelor din cauza aceleiaşi presiuni interioare. Are loc
scurgerea lichidelor din cisternele avariate şi propagarea incendiului pe suprafeŃe mari, lucru care
îngreunează foarte mult acŃiunea de stingere.
Ex.: incendiul izbucnit din cauza scânteilor mecanice produse la frânare, la vogonul nr. 36 al
garniturilor de tren nr. 81525 ce transporta benzină de la rafinăria Piteşti la întreprinderea ChimpexConstanŃa. În urma exploziei vogonului incendiat produsele s-au revărsat şi s-au împrăştiat pe
suprafeŃe mari.
Un pericol deosebit îl prezintă incendiile izbucnite la vagoanele de mărfuri generale.
Aceasta se datorează faptului că, vagoanele transportă substanŃe combustibile şi inflamabile cu
caracteristici de ardere şi comportări la foc diferite. În cazul accidentelor sau manipulării greşite a
substanŃelor apare pericolul deteriorării ambalajelor, spargerii recipienetelor sau buteliilor, fapt ce
permite scurgerea lichidelor şi facilitează intrarea în reacŃie a diferitelor substanŃe, reacŃie de multe
ori violentă şi exotermă, contribuind în acest fel la propagarea incendiului la celelalte mărfuri din
vagoane şi la celelalte vagoane.
Ex.: incendiul izbucnit într-o dimineaŃă la o garnitură de tren de marfă în apropierea oraşului
Mosga din Rusia. În urma exploziei unui vagon cu gaz lichifiat, incendiul s-a propagat rapid la
celelalte vagoane încărcate cu cherestea şi gaz lichefiat. SuprafaŃa incendiului era de 3.000 m2 şi
exista un pericol real de extindere la pădurea din apropiere.
Incendiile izbucnite la mijloacele de transport feroviar pot avea consecinŃe imprevizibile în
cazul existenŃei unor factori nefavorabili cum sunt:
- locul unde apare incendiul (zonă urbană, imediata apropiere a unor depozite de materiale
inflamabile, zonă de pădure);
- accesul greoi al echipajelor de salvare şi al pompierilor;
- aflarea în imediata apropiere a unor obiective publice împreună cu instalaŃiile lor (conducte de
gaze, linii electrice);
- prezenŃa unor condiŃii climatice nefavorabile (vânt, ceaŃă, căldură mare, zăpadă etc.).
În cazul în care se prăbuşesc liniile electrice de înaltă tensiune, se vor lua toate măsurile de
scoatere de sub tensiune şi se va circula prin apropiere numai cu paşi mărunŃi, prevăzător pentru
evitarea tensiunii de pas.
O caracteristică a incendiilor produse la vagoanele cisternă ce transportă gaze potroliere
lichefiate este aceea că, în urma exploziei fundului cisternei, bucăŃi de metal sunt proiectate la
distanŃe foarte mari (250-300 m), aşa cum s-a întâmplat la incendiul izbucnit în ianuarie 1969 la
Lamel (Mississippi) şi iunie 1970 în Crescent City (Illinois).
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6.2.4. Organizarea acŃiunii de intervenŃie
6.2.4.1. Organizarea alarmării
La depourile de locomotive alarmarea se face prin:
- sirena pneumatică pentru personalul de pe locul de muncă;
- sirena manuală, pentru pompieri şi grupa de specialişti;
- telefon de la toate locurile de muncă pentru F.C.P.;
- telefon direct cu pompierii militari de la F.C.P.;
- telefon de la toate locurile de muncă cu trenul P.S.I.
La alarmare se execută următoarele activităŃi:
- se pune în funcŃiune sirena manuală pentru alarmarea grupei de specialişti constituită la nivelul
depoului;
- se alarmează F.C.P.;
- se deconectează instalaŃiile electrice de forŃă şi iluminat, alimentarea cu gaze şi instalaŃia de
ventilaŃie;
- se acŃionează cu mijloacele de stingere din dotare (hidranŃi interiori, stingătoare portabile şi
transportabile, alte mijloace).
6.2.4.2. Organizarea cooperării
Cooperarea formaŃiilor civile de pompieri cu unităŃile militare de pompieri se face pe baza
planului unic de intervenŃie şi pe baza planului de autoapărare al unităŃii, în funcŃie de ipostazele de
stingere stabilite de acestea la punctele vitale şi vulnerabile la incendiu.
Cooperarea cu forŃele civile de pompieri vecine care au autospeciale de stins incendii se face
pe baza planului de autoapărare al obiectivului. În cazul unor evenimente, formaŃiile civile de
pompieri cu care se cooperează intervin cu operativitate şi se amplasează pe locurile stabilite în
ipotezele de stingere.
Cooperarea este organizată de Dispeceratul Energetic Feroviar pentru deplasarea echipei de
intervenŃie cu drezina pantograf, pentru scoaterea de sub tensiune a liniei de contact pe traseul unde
s-a produs evenimentul şi montarea scurtcircuitatoarelor.
6.2.4.3. Asigurarea logistică a intervenŃiei
Asigurarea acŃiunilor de intervenŃie cuprinde totalitatea măsurilor ce se iau pentru
menŃinerea capacităŃii de luptă a subunităŃilor şi formaŃiunilor civile de pompieri, pentru a le da
posibilitatea să intervină în timp scurt, în mod organizat şi cu eficienŃă maximă la stingerea
incendiilor izbucnite în asemenea situaŃii.
Asigurarea acŃiunilor subunităŃilor de pompieri se organizează în toate situaŃiile de
comandantul intervenŃiei, de Centrul OperaŃional, pentru protecŃia personalului împotriva fumului,
gazelor toxice, radiaŃiei de căldură şi securitatea lucrului.
ProtecŃia pompierilor împotriva fumului şi gazelor toxice se realizează prin:
- stabilirea naturii şi concentraŃiei de gaze toxice sau explozive (în special în depouri şi tunele);
- folosirea mijloacelor de protecŃie individuală în raport cu pericolul existent şi stabilirea timpului
maxim de lucru cu aparatele de respirat în zonele viciate;
- folosirea subunităŃilor specilizate pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat (la depouri
şi tunele);
- protecŃia personalului din zonele în care sunt posibile revărsări de lichide combustibile şi gaze
lichefiate, situaŃii des întâlnite la garniturile de tren cu vagoane cisternă;
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- ventilarea spaŃiilor incendiate;
- schimbarea personalului ce acŃionează în locuri periculoase;
- acordarea primului ajutor medical personalului care a suferit răniri, intoxicări şi asfixieri.
ProtecŃia împotriva radiaŃiilor de căldură se realizează prin:
- stabilirea limitei zonei radiaŃiei de căldură;
- echiparea personalului cu costume de protecŃie anticalorică;
- folosirea Ńevilor de refulare cu perdea de protecŃie.
Principalele măsuri ce se iau pentru asigurarea securităŃii servanŃilor sunt:
- amplasarea maşinilor de stingere în poziŃii şi locuri care să asigure lucrul în deplină siguranŃă şi
care să nu împiedice manevrarea celorlalte vagoane;
- legarea cu corzi a militarilor care lucrează în subsoluri sau canale, stabilirea unor semnale de
legătură;
- reducere circulaŃiei în zonele periculoase;
- amplasarea servanŃilor în dreptul unor obstacole sau terasamentul căii ferate pentru a fi protejaŃi de
eventualele explozii ale vagoanelor cisternă incendiate;
- pe timpul lucrului vor fi echipaŃi cu costume anticalorice şi aparate de respirat.
Asigurarea tehnică are ca scop aprovizionarea la timp şi fără întrerupere a subunităŃilor de
pompieri şi formaŃiunilor civile de pompieri cu maşini, instalaŃii, utilaje, echipament de protecŃie,
mijloace de transmisiuni şi substanŃe chimice destinate stingerii incendiilor.
Asigurarea tehnică se organizează nemijlocit de către comandantul subunităŃii şi şeful de
garaj. Pe timpul intervenŃiei, asigurarea tehnică constituie o îndatorire importantă, iar dispoziŃiile
pentru realizarea acesteia se transmit odată cu ordinul de intervenŃie.
Şeful de garaj este obligat să asigure la ordinul comandantului de intervenŃie:
- alimentarea cu carburanŃi şi lubrifianŃi a autospecialelor;
- executarea reparaŃiilor prin înlocuirea agregatelor şi folosirea rezervei de piese de schimb şi
materiale;
- transportul la locul intrevenŃiei a utilajelor, echipamentului de protecŃie, lubrifianŃilor şi
substanŃelor chimice destinate ducerii acŃiunilor de intrevenŃie, avându-se în vedere consumul mare
de substanŃe necesare la astfel de incendii;
- asigurarea rezervelor necesare de utilaje, echipament şi substanŃe de stingere se face pe baza
calculului forŃelor şi mijloacelor.
Asigurarea materială are ca scop aprovizionarea neîntreruptă a subunităŃilor cu alimente,
echipament şi alte materiale.
Pe timpul intervenŃiei, comandantul intervenŃiei organizează servirea mesei la locul acŃiunii
şi schimbarea echipamentelor servanŃilor şi rularea acestora.
Asigurarea medicală se organizează de către comandantul intervenŃiei şi personalul
srviciului de medicină de urgenŃă în scopul menŃinerii capacităŃii de intervenŃie, păstrării sănătăŃii
militarilor, acordării la timp a ajutorului medical şi a tratamentului de urgenŃă al răniŃilor sau
transportării la spital a celor cu afecŃiuni grave.
AsistenŃa medicală este asigurată de:
- dispensarul medical cu program permanent, pe teritoriul depoului;
- autosanitarele de la policlinica A.C.F.R. sau spitalul judeŃean cel mai apropiat în celelalte situaŃii;
- serviciul de medicină de urgenŃă şi reanimare.
Salvarea şi evacuarea răniŃilor din zona de intervenŃie se asigură de echipe de salvare
stabilite de comandantul intervenŃiei, cu luarea tuturor măsurilor de securitate.
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6.2.4.4. SubstanŃe stingătoare şi modul de folosire
SubstanŃe stingătoare folosite la incendii izbucnite la depouri de locomotive
Pentru stingerea incendiilor la rampele de reparaŃii a locomotivelor şi la gropile de lucru în
care sunt acumulate mari cantităŃi de combustibil se va acŃiona combinat cu pulbere stingătoare şi
cu spumă.
ProtecŃia elementelor metalice ale acoperişului şi ale locomotivelor imposibil de evacuat, se
va face cu jeturi de apă refulate cu Ńevi de tip ''C'' cu ajutaje pulverizatoare.
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la acoperişul depoului de locomotive se va folosi apa
pulverizată sau apa sub forma jetului compact pentru desprinderea părŃii nearse prin Ńevi tip ''B'' cu
diametre mari şi presiuni ridicate.
SubstanŃe stingătoare folosite la incendii de locomotive
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la locomotivele cu abur şi diesel-hidraulice se folosesc
substanŃe pulverulente, spumă aeromecanică şi apă pulverizată, refulată pin Ńevi de tip ''C'' cu
diametre mici sau cu ajutaj pulverizator.
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la locomotivele diesel-electrice şi electrice se
utilizează dioxidul de carbon şi pulberile stingătoare, în cazul când locomotiva este sub linie de
înaltă tensiune şi nu este întrerupt curentul electric.
După scoaterea locomotivei de sub linia de înaltă tensiune sau întreruperea curentului
electric şi montarea scurtcircuitatoarelor în zona în care se acŃionează pentru stingerea incendiului
se poate folosi apă pulverizată.
În mod excepŃional se poate folosi spumă grea, aşa cum s-a folosit la incendiul izbucnit la o
locomotivă electrică la Budapesta când a fost stins în 13 minute cu spumă grea.
SubstanŃe stingătoare folosite la incendii de vagoane
În raport cu substanŃele supuse arderii, de natura şi comportarea lor la foc se folosesc
următoarele substanŃe stingătoare:
- pentru vagoanele de transport mărfuri generale se folosesc apa refulată prin Ńevi de tip ''B'', pentru
desprinderea părŃii arse de partea nearsă şi apa refulată prin Ńevi de tip ''C'' pentru răcire şi protecŃie
a vagoanelor care sunt în pericol de a fi incendiate;
- pentru stingrea incendiilor la vagoanele cisternă se foloseşte spumă, în funcŃe de natura
substanŃelor şi lichidelor care ard;
- pentru răcirea cisternelor neincendiate se foloseşte apa refulată prin Ńevi de tip ''B'' şi ''C'' cu ajutaje
mari;
- la incendiile de mărfuri generale, unde este necesar, se pot folosi pulberile stingătoare;
- pentru incendiile izbucnite în tuneluri, se foloseşte apa pentru răcirea pereŃilor şi boltei tunelului
sub forma de jet compact prin Ńevi de tip ''B''.
6.2.5.

Desfăşurarea intervenŃiei
6.2.5.1. AcŃiunea personalului de pe locul de muncă

Personalul de pe locomotive
OperaŃiile ce le execută personalul de pe locomotive la apariŃia fumului sau flăcării sunt
următoarele:
a) mecanicul ia măsuri de oprire a motorului diesel la locomotivele diesel-electrice şi de
deconectare a disjunctorului şi coborârea pantografului la locomotivele electrice, precum şi oprirea
trenului, evitând, pe cât posibil, oprirea pe poduri, în tuneluri sau în zone fără acces pentru tehnica
de p.s.i. pentru a se putea interveni cu mijloacele şi forŃele necesare stingerii. Totodată, anunŃă prin
radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziŃie prin intermediul I.D.M. (impegatul
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de mişcare), operatori R.C. (regulator circulaŃie) despre apariŃia fumului sau flăcării, comunicând
următoarele:
- tipul de locomotivă;
- felul trenului remorcat;
- locul unde se află locomotiva;
- locul unde a apărut degajarea de fum sau flacără;
- cere locomotivă de ajutor;
- solicită indicaŃii pentru intervenŃii la incendiul staŃiei respective şi notează ora şi numele persoanei
care a primit comunicarea;
- deconectează B.A. (blocul automat) prin deschiderea înterupătorului acestuia;
b) în acelaşi timp mecanicul ajutor intră în sala maşinilor şi izolează instalaŃia de motorină prin
robinetul de izolare la I.D.E. şi I.D.H. şi instalaŃia de ulei a transformatorului principal la L.E. prin
acŃionarea vanelor, după care se trece la asigurarea trenului cu frâna de mână contra pornirii de pe
loc;
c) depistează locul defectului funcŃie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecŃiilor,
pregăteşte locul intervenŃiei, deschizând după caz capace sau trape de vizitare şi acŃioneză cu
stingătoarele sau alte mijloace (apă, ulei) aflate la dispoziŃie pentru lichidarea focarului. În timpul
intervenŃiei se vor utiliza aparatele de respirat. Stingătoarele cu dioxid de carbon se vor folosi
pentru echipamentul electric, iar cele cu praf şi CO2 pentru restul echipamentului;
d) în timpul acŃiunii de pregătire şi stingere a focarului la care va participa, în afară de mecanic, şi
mecanicul ajutor va exista o supraveghere reciprocă în scopul acordării de prim-ajutor în cazul
apariŃiei de intoxicaŃie cu gaze sau alte accidente. După lichidarea focarului se verifică dacă nu au
mai rămas locuri care pot reactiva focarul şi se pregăteşte locomotiva pentru transport la depou,
interzicându-se repunerea în funcŃiune.
Îndrumarea la depou se va face cu cel puŃin două stingătoare în stare de funcŃionare, complet
încărcate, locomotiva fiind însoŃită de mecanic şi de mecanicul ajutor, care vor controla permanent
cala maşinilor ale cărei uşi vor fi deschise pentru a sesiza eventuale reactivări ale focarului.
Personalul de pe locomotivă va asigura aceste stingătoare de la prima staŃie sau depoul cel
mai apropiat sau prin solicitare telefonică de la depoul de domiciliu.
Personalul din depou
Personalul din depou, la semnalul acustic dat de sirena pneumatică sau manuală, trece la
îndeplinirea misiunilor prevăzute în organizarea autoapărării pe locul de muncă cu mijloacele de
stingere din dotare.
Persoanele destinate pentru evacuarea locomotivelor din hala de reparaŃie vor lua măsuri
pentru deschiderea uşilor şi evacuarea locomotivelor neincendiate cu ajutorul locomotivelor de
manevră.
Personalul participă la localizarea şi lichidarea incendiului alături de formaŃia civilă de
pompieri şi subunitatea de pompieri militari.
Personalul din trenul de călători
Până la sosirea pompierilor militari, şeful de tren şi ajutorul acestuia vor organiza evacuarea
călătorilor şi a bagajelor din vagoanele incendiate concomitent cu începerea acŃiunii de localizare şi
lichidare a incendiului folosind stingătoarele cu praf şi dioxid de carbon din dotarea vagoanelor.
Este necesară antrenarea unor călători la operaŃiunea de salvare a persoanelor, la evacuarea
bunurilor materiale, precum şi la acŃiunea de localizare şi lichidarea a incendiului cu mijloace de
primă intrevenŃie, aşa cum s-a întâmplat la incendiul izbucnit la trenul de călători pe ruta BucureştiCraiova când acŃiunea a fost corespunzătoare, deoarece prin măsurile organizatorice luate s-a reuşit
evacuarea rapidă şi fără panică a călătorilor, neînregistrându-se victime omeneşti. Totodată s-a
reuşit ca incendiul să fie localizat la cele două vagoane aprinse iniŃial.
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6.2.5.2. AcŃiunea grupei de specialişti
În depou
La semnalul dat de sirena manuală, echipa de specialişti se prezintă la locul incendiului, se
execută întreruperea curentului electric de forŃă şi iluminat, oprirea instalaŃiei de ventilare şi
închiderea robineŃilor de la instalaŃia de gaze, după care participă împreună cu personalul de pe
locul de muncă la localizarea şi lichidarea incendiului conform misiunilor ce le revin din
organizarea autoapărării pe locul de muncă.
În parcurs
După primirea anunŃului de incendiu, D.E.F. (dispeceratul energetic feroviar) scoate de sub
tensiune tronsonul respectiv unde s-a produs evenimentul şi dispune deplasarea echipei de
intervenŃie cu drezina pantograf pentru montarea scurtcircuitatoarelor de protecŃie în zona afectată
de incendiu.
Scurtcircuitatoarele se amplasează în funcŃie de condiŃiile meteorologice de o parte şi de alta
a zonei afectate astfel:
- pe timp uscat la distanŃa de 100 m;
- pe timp umed sau ploaie la distanŃa de 150 m.
Nu se începe acŃiunea de stingere până când nu se primeşte confirmarea scrisă că s-a scos
reŃeaua de sub tensiune şi s-au montat scurtcircuitatoarele de protecŃie, de la conducerea unităŃii pe
raza căreia s-a produs evenimentul.
6.2.5.3. AcŃiunea formaŃiei civile de pompieri
După primirea anunŃului de incendiu, F.C.P. se deplasează cu tehnica de luptă şi se
amplasează conform variantelor din ipotezele de intervenŃie, în celelalte se amplasează cât mai
aproape de locul incendiului, asigurându-se racordarea la o sursă de apă pentru alimentare şi se
refulează substanŃele de stingere neceare.
Pe timpul intervenŃiei se vor lua măsuri pentru protecŃia servanŃilor prin folosirea
mijloacelor de protecŃie individuală. Se comandă operaŃiile de stingere şi retragerea tuturor forŃelor
şi mijloacelor de intervenŃie, se va anunŃa şeful staŃiei pentru reintroducerea tensiunii de contact în
reŃea.
AcŃiunea persoanelor de la trenul p.s.i.
La primirea anunŃului de incendiu, pompierul de serviciu de la trenul p.s.i. care a primit
comunicarea verifică autenticitatea acestuia după care anunŃă R.C. (regulatorul circulaŃiei) pentru
asigurarea mijlocului de tracŃiune şi a căii ferate libere pentru deplasarea la intervenŃie.
R.C. are următoarele obligaŃii:
- asigură mijlocul de tracŃiune (LDH sau LDE);
- asigură calea liberă pentru deplasarea operativă a trenului la locul intervenŃiei;
- dispune şi asigură descompunerea trenului şi izolarea vagonului incendiat, precum şi evacuarea
vagoanelor şi a garniturilor de pe liniile vecine;
- între linia pe care se află vagonul incendiat şi linia pe care se va găsi trenul p.s.i. se va asigura o
linie liberă (dacă este posibil) în scopul măririi distanŃei necesare pentru protecŃia trenului împotriva
temperaturii degajate;
- în cazul incendiilor ce au loc pe linia electrică sau în apropierea acesteia, se anunŃă D.E.F. pentru
scoaterea reŃelei de sub tensiune şi montarea scurtcircuitatoarelor de protecŃie.
Trenul p.s.i. execută următoarele activităŃi:
• se va deplasa cu operativitate la locul intervenŃiei;
• se va gara pe o linie vecină la distanŃă corespunzătoare pentru asigurarea securităŃii acestuia;
• dacă este posibil, se va asigura o linie liberă între trenul p.s.i. şi trenul incendiat;
• se va organiza o echipă pentru salvarea persoanelor şi evacuarea materialelor, dacă este cazul;
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• se vor asigura Ńevi cu apă pentru protecŃia vagoanelor neincendiate, dar în pericol de a fi
incendiate;
• acŃiunea de stingere cu apă sau spumă se va începe numai după ce s-a primit confirmarea scrisă că
s-a scos reŃeaua de sub tensiune;
• se vor lua toate măsurile pentru protecŃia servanŃilor.
6.2.5.4. Recunoaşterea incendiului
Incendii la depouri de locomotive
Recunoaşterea se execută împreună cu personalul tehnic din obiectiv. Pe timpul
recunoaşterii se va stabili:
• locul şi proporŃiile incendiului (în depou, la locomotive, la canale de lucru sau la acoperiş),
direcŃia de propagare a acestuia;
• pericolul de electrocutare, în cazul depourilor de locomotive electrice, şi de intoxicare cu fum şi
gaze toxice a personalului pe timpul acŃiunii de stingere;
• natura elementelor portante ale acoperişului, gradul de carbonizare sau de deformare (din cauza
temperaturii ridicate) şi pericolul de prăbuşire a acestora;
• numărul locomotivelor aflate în depou, situaŃia acestora (în garare, în revizie, întreŃinere sau
reparaŃie), posibilitatea evacuării lor din zona periclitată de incendiu sau de protecŃie a celor ce nu
pot fi evacuate;
• prezenŃa locomotivelor de serviciu şi a personalului de deservire (mecanici de locomotive etc.)
pentru asigurarrea rapidă a evacuării locomotivelor şi garării lor pe linii secundare de cale.
• numărul de locomotive demontate şi imposibil de evacuat, locul acestora faŃă de locul incendiului,
necesitatea şi posibilitatea de protejare a acestora prin acoperirea cu prelate şi udarea cu apă;
• dacă instalaŃia electrică de iluminat şi forŃă au fost scoase de sub tensiune şi deconectate;
• numărul locomotivelor diesel-hidraulice şi al vagoanelor cisternă cu apă, care pot fi folosite pentru
asigurarea alimentării maşinilor de luptă;
• numărul liniilor de cale ferată existente între depoul de locomotivă şi sursele de apă şi posibilitatea
amenajării unor rampe de trecere a maşinilor de luptă peste acestea;
• starea căilor de acces, interioare şi exterioare.
Incendii la garnituri de tren de marfă şi călători
La recunoaşterea incendiilor izbucnite la garniturile de tren, comandantul intervenŃiei va
stabili:
- prezenŃa personalului accidentat, care trebuie salvat de urgenŃă şi căruia trebuie să i se
acorde primul ajutor medical, metodele folosite pentru scoaterea acestora din vagoanele avariate;
- locul, proporŃiile, modul de manifestare şi posibilităŃile de propagare a incendiului la
întreaga garnitură de vagoane, la construcŃiile vecine, păduri etc.
- numărul vagoanelor incendiate, dar nederaiate şi posibilitatea scoaterii lor din zonă, în
vederea stingerii lor în locuri izolate;
- numărul şi locul în garnitură a vagoanelor neincendiate, dar periclitate de incendiu;
- în raport de marcarea vagoanelor şi de conŃinutul documentelor şefului de tren se vor
stabili vagoanele care au încărcătura cea mai periculoasă (substanŃe explozive, toxice, lichide
inflamabile) pentru a lua măsuri de răcire şi protecŃia lor în vederea micşorării sau înlăturării
pericolului de explozie sau incendiu;
- care sunt vagoanele cu mărfurile cele mai de valoare, locul unde se găsesc în garnituri şi
posibilitatea scoaterii lor urgente din zona incendiată;
- pericolul de explozie a cisternelor încărcate cu lichide şi gaze combustibile expuse
efectului termic sau care au suferit şocuri mecanice puternice în urma incendiului;
- căile de acces ce vor fi folosite pentru realizarea dispozitivelor de intervenŃie, astfel încât
să nu se împiedice circulaŃia pe liniile de cale ferată;
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- pericolul de electrocutare în cazul incendiilor izbucnite la locomotivele diesel-electrice
şi electrice, precum şi la garniturile de cale ferată cu tracŃiune electrică şi dacă s-au luat măsuri de
întrerupere a curentului de înaltă tensiune de pe liniile de alimentare;
- numărul de locomotive şi de vagoane cisternă cu apă aflate în gările apropiate locului
incendiului, pentru a fi folosite în alimentarea cu apă a maşinilor de luptă;
- prezenŃa în zonă a garniturilor de intervenŃie cu macarale de mare capacitate, pentru a fi
folosite în acŃiunea de scoatere din zonă a vagoanelor deraiate, dar neincendiate;
- posibilităŃile de răspândire a lichidelor combustibile, scurse sau revărsate din vagoanele
cisternă în urma spargerii sau exploziei acestora;
- necesitatea chemării la locul intervenŃiei a trenului p.s.i.
Vagoanele cisternă pentru gaze lichefiate pot fi identificate după o dungă orizontală de
culoare portocalie de 300 mm lăŃime în jurul cisternei.
Pentru pregătirea şi creearea condiŃiilor optime de intervenŃie, în afară de măsurile generale
urmărite la recunoaştere trebuie stabilite o serie de măsuri specifice, astfel se vor stabili:
- dacă personalul de transport trebuie salvat şi se găseşte în siguranŃă;
- dacă s-a produs o răspândire de nori de gaz lichefiat şi există pericol de pătrundere în
canaluri, subsoluri, teren accidentat;
- dacă măsurile luate de personalul de transport sunt corespunzătoare şi creează condiŃii
favorabile de intervenŃie.
Incendii în tuneluri de cale ferată
Personalul care execută recunoaşterea trebuie să fie echipat cu costum de protecŃie
anticalorică, aparate de respirat, măşti contra fumului cu cartuş polivalent şi lămpi portative de
iluminat.
Deplasarea personalului, echipelor de recunoaştere se va face în coloană, în apropierea
pereŃilor laterali ai tunelului, menŃinându-se o permanentă legătură radio cu exteriorul, pentru a
informa cu privire la situaŃia din tunel.
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei va stabili:
- numărul vagoanelor şi cisternelor neincendiate, dar ameninŃate de incendiu, starea lor şi
a liniilor de cale ferată, posibilitatea decuplării şi a scoaterii acestora din tunel cu locomotiva de
manevră, sau cu locomotiva ce a schimbat garnitura de intervenŃie la incendiu;
- locul şi proporŃiile incendiului, numărul de vagoane incendiate şi starea lor (dacă sunt pe
linie şi sunt avariate), modul de manifestare a arderii şi direcŃiile de propagare a incendiului;
- natura substanŃelor care ard şi pericolul ce-l prezintă pentru oameni şi pentru vagoanele
vecine, ce substanŃe stingătoare pot fi folosite în acŃiunea de stingere;
- locul de garare a vagoanelor scoase şi posibilitatea de continuare a acŃiunii de stingere a
acestora;
- pericolul ce-l prezintă incendiul pentru podurile din apropierea tunelului, pentru
obiectivele sau gospodăriile cetăŃeneşti din zonă, prezenŃa pădurilor, distanŃa până la acestea şi
gradul de afectare a lor;
- direcŃia de scurgere a lichidelor revărsate şi pericolul de deversare a lor în sursele de apă
naturale, necesitatea blocării canalelor de scurgere sau realizării unor batale de colectare, stingerea
şi recuperarea acestora, precum şi necesitatea instalării pe sursa naturală de apă a unor baraje
flotante (diguri) pentru oprirea scurgerii lichidului în aval de locul avariei;
- condiŃiile de amplasare a maşinilor de stins incendii şi posibilităŃile de alimentare cu apă
a acestora.
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6.2.5.5. IntervenŃia pompierilor militari
IntervenŃia la depourile de locomotive
Pentru stingerea incendiului la depourile de locomotive, comandantul intervenŃiei este
obligat:
• să acŃioneze cu apă pulverizată, spumă şi pulberi stingătoare în funcŃie de substanŃele şi
materialele care ard;
• concomitent cu acŃiunea de stingere, să asigure protecŃia prin răcire cu apă pulverizată a
locomotivelor expuse efectului radiaŃiei de căldură, până la evacuarea lor din zona incendiului;
• să evacueze locomotivele din depou cu ajutorul locomotivei de manevră;
• operaŃiunea de evacuare trebuie atent supravegheată pentru a nu se bloca căile de acces;
• să realizeze localizarea şi lichidarea incendiului la acoperişul depoului, cu jeturi
puternice de apă, astfel încât să oprească propagarea arderii la locomotivele garate în interior;
• la L.E. să acŃioneze numai după întreruperea curentului electric de forŃă;
• să realizeze ventilarea spaŃiului în care a izbucnit incendiul prin deschiderea ferestrelor
pentru ventilaŃie.
AcŃiunea de stingere, deşi îngreunată de existenŃa acoperişurilor înalte fără pod, care
împiedică amplasarea servanŃilor în apropierea locului incendiat, la acelaşi nivel sau mai sus decât
acesta, cât şi de prezenŃa unui mare număr de locomotive în depou, impune o intervenŃie foarte
rapidă.
Pentru stingere se va acŃiona cu Ńevi tip „B”, cu servanŃi amplasaŃi pe autospeciale de
intervenŃie la înălŃime sau scări culisabile, în interiorul depoului folosindu-se forŃa de şoc a jetului
pentru desprinderea părŃilor arse de cele nearse şi pentru răcirea elementelor portante neafectate de
incendiu, dar solicitate de către acestea.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, un randament deosebit îl dau tunurile de pe autospeciale
introduse direct în hală, întrucât acestea pot acoperi o mare suprafaŃă din acoperiş putând realiza
chiar şi perdele şi ziduri de apă datorită debitului şi presiunilor mari.
Concomitent cu desfăşurarea acŃiunii de stingere, se execută evacuarea locomotivelor din
depou, cele sub presiune de către mecanici, celălalte cu ajutorul locomotivelor de manevră, sub
protecŃia apei pulverizate, asigurându-se securitatea personalului şi a dispozitivelor de luptă.

ProtecŃia locomotivelor ce nu se pot evacua din depou se face cu prelate umezite cu apă şi
prin perdele sau ziduri de apă.
Locomotivele evacuate vor fi garate pe linii secundare pentru a nu bloca liniile curente de
tranzit, asigurându-se circulaŃia normală a trenurilor. De asemenea, se vor păstra libere liniile de
cale ferată din apropierea depoului, pentru asigurarea manevrării locomotivelor cu aburi, a
vagoanelor cisternă cu apă sau a „trenului pompier”, care vor alimenta cu apă maşinile de luptă.
Pentru prevenirea accidentărilor, comandantul intervenŃiei va lua următoarele măsuri:
• amplasarea acestora se va face la distanŃă de liniile de cale ferată;
• servanŃii care lucrează la înălŃime vor fi asiguraŃi cu cârlige de siguranŃă sau cordiŃe de
salvare de treptele scărilor sau de elementele portante ale construcŃiei;
• şefii de Ńeavă care lucrează de pe sol vor fi amplasaŃi lângă zidurile sau stâlpii portanŃi,
fiind astfel feriŃi de accidente în cazul prăbuşirii acoperişului;
• toŃi servanŃii care acŃionează în interior vor fi echipaŃi cu aparate de respirat şi cu măşti
contra fumului cu cartuş pentru monoxid de carbon, iar cei care lucrează în condiŃii grele vor fi
rulaŃi pentru odihnă şi se va asigura acordarea primului ajutor medical;
• liniile de furtun vor fi întinse pe sub liniile de cale ferată, săpându-se lăcaşuri printre
traverse, sau folosindu-se podeŃele, burlanele sau şanŃurile de scurgere a apelor pluviale.
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În situaŃia când forŃele şi mijloacele aduse la locul incendiului sunt insuficiente,
comandantul intervenŃiei asigură în primul rând, localilzarea incendiului prin executarea de tăieri şi
demolări la partea din acoperiş aflată pe direcŃia de propagare a incendiului acordând toată atenŃia
asigurării securităŃii servanŃilor desemnaŃi să execute această operaŃiune la mare înălŃime.
În scopul prevenirii incendiilor la lichidele combustibile îmbibate în solul rampelor de
întreŃinere sau în gropile de lucru, se vor destina Ńevi tip „C”, cu misiunea de lichidare a micilor
focare create de jăratecul sau părŃile din astereala aprinsă în aceste locuri.
Când incendiile au izbucnit în gropile de lucru sau pe platformele de întreŃinere,
comandantul intervenŃiei va organiza stingerea pe două sectoare de intervenŃie, astfel:
• un sector de intervenŃie cu misiunea de lichidare a incendiului pe platformele de
întreŃinere şi la gropile de reparaŃii (folosind pulberea stingătoare şi spuma aeromecanică), de
protecŃie a locomotivelor ce nu pot fi evacuate (folosind Ńevi tip „C” cu ajutaje pulverizatoare) şi de
evacuare a locomotivelor pe roŃi, acŃionate de instalaŃiile de propulsie proprii sau cu ajutorul
locomotivelor de manevră;
• un sector de intervenŃie cu misiunea de limitare a propagării incendiului la acoperiş şi de
protecŃia elementelor de construcŃie ale acestuia, în scopul păstrării capacităŃii lor portante,
destinând Ńevi tip „B” care vor acŃiona din interior, amplasate pe scările culisabile sau pe elementele
de construcŃie ale acoperişului.
În cazul incendiilor izbucnite la acoperişul depoului, sectoarele de stingere se organizează
astfel:
• în interiorul clădirii;
• pe acoperiş, dacă învelitoarea este combustibilă.
Când are loc propagarea rapidă a incendiului, comandantul intervenŃiei trebuie să ia măsura
executării unor intervale de siguranŃă, prin tăieri şi demolări.
La executarea acestei operaŃiuni, servanŃii trebuie atenŃionaŃi să nu demoleze elementele de
susŃinere ale acoperişului, întrucât prin aceasta are loc pierderea capacităŃii portante a elementelor
de susŃinere, fiind posibile prăbuşiri.
Când acoperişul s-a prăbuşit parŃial sectoarele de stingere se vor organiza astfel:
- un sector de stingere pe acoperiş, cu misiune de limitare a propagării incendiului la
porŃiunile neincendiate;
- un sector în zona prăbuşirii, pentru localizarea şi lichidarea noului focar. În acest sector,
pentru stingere se vor folosi Ńevile tip „B” şi tunurile de apă cu acŃiune din interior.
IntervenŃia la tunelul de cale ferată
IntervenŃia este o operaŃiune dificilă, care impune o foarte bună pregătire, organizare şi
desfăşurare a tuturor activităŃilor.
Deplasarea forŃelor şi mijloacelor la locul incendiului este deosebit de dificilă, cu atât mai
mult cu cât intervenŃia trebuie făcută prin ambele intrări în tunel.
AcŃiunea de stingere începe cu decuplarea şi scoaterea din tunel, pe la ambele capete ale
acestuia, a vagoanelor şi cisternelor neincendiate, operaŃiune care trebuie făcută sub protecŃia a 2 –
3 Ńevi cu apă de tip „B”, cu misiune de răcire a acestora sau de lichidare a focarelor existente la
exteriorul lor. AcŃiunea de răcire continuă şi în zona de evacuare şi garare a acestor vagoane şi
cisterne, destinându-se special Ńevi în vederea realizării acestui scop.
După asigurarea garării, vagoanele de transport de mărfuri generale se desfac în prezenŃa
Ńevilor de protecŃie şi se verifică dacă incendiul a pătruns sau nu în masa de mărfuri. Când se
descoperă mici focare, mărfurile se descarcă din vagoane şi se aşează pe platforme, unde se execută
lichidarea acestora.
Mărfurile neincendiate se păstrează în vagoane, sau în situaŃia când pereŃii acestora au fost
afectaŃi de incendiu, se depozitează separat, după descărcarea lor pe platforme destinate acestui
scop. Vagoanele cisternă se răcesc până când temperatura pereŃilor acestora va reveni la
temperatura mediului ambiant, limitându-se în acest fel pericolul exploziei de vapori acumulate în
zona domurilor, datorită căldurii radiate.
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Conducerea acŃiunilor în acest punct va fi încredinŃată unui şef de sector (ofiŃer), care va
stabili natura mărfurilor incendiate şi gradul de pericol ce-l prezintă acestea pentru oameni şi
vecinătăŃi (pericolul intrării în reacŃie a substanŃelor transportate cu apa refulată, sau la contactul
dintre substanŃele chimice, pericolul degajării vaporilor şi gazelor toxice, pericol de explozie etc.)
AcŃiunea de stingere se organizează prin ambele intrări ale tunelului. În cadrul acŃiunii de
stingere, la fiecare intrare se va organiza:
• un sector de evacuare a vagoanelor şi cisternelor neincendiate şi de stingere a flăcărilor
de la ieşirea din tunel;
• un sector de stingere a incendiului în tunel, la locul evenimentului.
Succesul în acŃiunea de stingere a incendiului izbucnit în tunelul de cale ferată depinde de
rapiditatea cu care se concentrează forŃe şi mijloace suficiente la ambele intrări ale tunelului.
În străinătate, unde lungimea tunelului depăşeşte 1000 m, iar distanŃa de la gura tunelului şi
până la locul evenimentului este mare, se recomandă să se evacueze vagoanele neincendiate în
prezenŃa unor Ńevi cu misiune de răcire.
După evacuarea cisternelor şi vagoanelor neincendiate, se recomandă introducerea în tunel a
platformelor (garnitură de intervenŃie) cu maşini de luptă aşezate pe platformă. Pe parcurs se va
realiza dispozitivul de alimentare cu apă din interiorul tunelului de-a lungul şinelor de cale ferată
pentru alimentarea maşinilor care acŃionează la incendiu.
Pentru limitarea efectului căldurii radiate, de la intrarea în tunel a platformei şi până la
amplasarea garniturii în apropierea focarului, se recomandă să se acŃioneze cu ciuperca
pulverizatoare de la tunul primei maşini.
La ajungerea în zona incendiată, se va acŃiona la început cu pulbere stingătoare în scopul
micşorării intensităŃii arderii, iar ulterior cu spumă aeromecanică, pentru lichidarea incendiilor la
cisternele cu produse chimice şi petroliere, sau cu apă pulverizată, pentru stingerea incendiilor la
vagoanele de transport mărfuri generale.
AcŃiunea de stingere se poate complica în cazul prăbuşirii boltei tunelului, aşa cum s-a
întâmplat la incendiul izbucnit în tunelul de cale ferată din apropierea localităŃii La Pacaudiére
(FranŃa), când tunelul s-a transformat într-un adevărat „cuptor de copt pâine”.
În acest caz, comandantul intervenŃiei trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea
accidentelor rezultate din prăbuşirea boltei tunelului în zona incendiată sau exploziei vagoanelor
cisternă şi a altor recipienŃi cu lichide combustibile. ServanŃii vor acŃiona de la distanŃă mai mare de
incendiu, fiind amplasaŃi lângă pereŃii laterali ai tunelului, înaintarea făcându-se numai la ordinul
comandantului intervenŃiei, care pe baza constatărilor proprii va aprecia necesitatea apropierii
acestora de foc şi a reamplasării lor în vederea lichidării incendiului.
Pentru asigurarea unor condiŃii optime de lucru este nevoie să se asigure o bună iluminare a
sectoarelor de stingere, folosindu-se proiectoarele de pe maşinile amplasate pe platformele
garniturii de intervenŃie sau instalându-se proiectoare alimentate cu curent de către autospeciale
pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat.
În scopul limitării scurgerilor de produse în şanŃurile de colectare a apelor pluviale, se vor
amenaja diguri de pământ sau de nisip, înalt de cel puŃin 50 cm, iar zonele îndiguite vor fi acoperite
cu spumă, până la evacuarea vagoanelor şi cisternelor neincendiate. După aceasta se vor realiza
gropi sau bataluri în afara tunelului, în care produsele revărsate vor fi colectate în vederea
recuperării lor.
łinându-se seama de condiŃiile foarte grele în care se acŃionează, comandantul intervenŃiei
trebuie să ia, de la început măsuri de organizare a rulajului şi ordinei servanŃilor şefi de Ńeavă în
exteriorul tunelului.
Pentru prevenirea accidentelor, în tunel va acŃiona numai personalul strict necesar lucrului la
incendiu.
În situaŃia când tunelul trece prin zone apropiate de localităŃi sau pe sub acestea,
comandantul intervenŃiei va lua măsuri pentru evacuarea persoanelor din apropiere şi organizarea
unui sector de supraveghere şi protecŃie.
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Dacă tunelul se întinde pe o lungime mare şi este prevăzut cu guri de ventilaŃie,
comandantul intervenŃiei va organiza un sector de localizare, lichidare a incendiului de sus în jos
prin gurile de ventilaŃie acŃionând cu spumă cu coeficient mare de înfoiare pentru inundarea
tunelului în zona incendiată.
În scopul unei eficienŃe maxime a operaŃiunilor tehnice şi de stingere, numărul şi calificarea
personalului prezent în tunel trebuie să fie continuu controlat, evitându-se aglomerarea.
IntervenŃia la mijloacele de transport feroviar (la locomotive)
În cazul incendiilor izbucnite la locomotivele cu aburi, care folosesc combustibili lichizi
(păcură) comandantul intervenŃiei va stabili dacă s-a închis robinetul de alimentare a injectoarelor
cu păcură şi s-a început operaŃiunea de purjare cu abur.
În toate cazurile când arde păcura, pentru stingere, se acŃionează iniŃial cu pulbere, iar
ulterior cu spumă chimică sau mecanică. Numai în cazul răsturnării şi avarierii locomotivei urmate
de scurgerea din rezervor a păcurei şi aprinderea ei, se admite utilizarea apei pentru stingere,
refulată cu Ńevi tip „C” cu ajutaj pulverizator, dacă stratul de păcură este superficial. Când scurgerile
sunt mai mari, mai întâi se asigură realizarea unor diguri de retenŃie din pământ sau nisip şi apoi se
acŃionează pentru stingerea cu jet de apă compact, refulat în zig-zag, din aproape spre departe.
ServanŃii vor fi echipaŃi cu costumele de protecŃie anticalorică şi se vor amplasa în locuri în
care să fie feriŃi de efectul unei posibile explozii.
La incendiile izbucnite sub locomotivele diesel-electrice ca urmare a aprinderii rezidurilor
de ulei sau de motorină, din părŃile inferioare ale locomotivei, datorită corpurilor incandescente
provenite de la saboŃii de frână, comandantul intervenŃiei înainte de începerea acŃiunii de stingere,
trebuie să verifice:
 dacă s-a oprit motorul diesel;
 dacă s-a deconectat întrerupătorul principal al bateriei;
 dacă s-a deconectat siguranŃele automate ale curentului de comandă, cele de excitaŃie a
dynastartor-ului (la L.D.H.) şi ale pompelor de apă pentru încălzirea cu recirculare;
 dacă s-a executat închiderea robinetului de izolare a motorinei sau dacă au fost obturate
conductele de alimentare în zona tuburilor „Argus” prin turtirea sau îndoirea acestora.
Pentru stingere, se va acŃiona iniŃial cu pulbere apoi cu spumă. În cazul răsturnării
locomotivei şi scurgerii combustibilului din rezervoare comandantul intervenŃiei trebuie să ia
măsuri de oprire a acestei scurgeri prin armatizarea capacelor rezervoarelor sau prin obturare cu
dopuri de lemn a spărturilor concomitent cu interzicerea focului deschis până la încheierea
operaŃiunilor de stingere şi redare în trafic normal a căii ferate pe care s-a produs evenimentul.
Dacă motorina revărsată s-a incendiat, după realizarea digului de retenŃie, se acŃionează
pentru stingerea incendiului cu spumă. O atenŃie deosebită trebuie acordată protecŃiei prin răcire cu
Ńevi generatoare de spumă a rezervoarelor de motorină, pentru a se preîntâmpina pericolul exploziei
acestora, urmată de revărsarea lichidului combustibil şi creşterea intensităŃii arderii.
Pentru stingerea incendiului produs în cabina locomotivei se va acŃiona numai cu
stingătoarele cu dioxid de carbon de pe locomotivă şi cele cu praf şi CO2 sau cu pulberi stingătoare
din dotarea subunităŃilor de pompieri.
ServanŃii şefi de Ńeavă care acŃionează în interiorul cabinei pentru stingerea incendiului
izbucnit la una dintre instalaŃiile electrice vor fi echipaŃi cu cizme şi măşti de cauciuc, costume de
protecŃie anticalorică, măşti contra fumului şi gazelor cu cartuş polivalent sau cu aparate de respirat,
şi vor lucra în echipe de câte doi pentru întrajutorare.
La incendiile izbucnite pe locomotivele electrice, înainte de a permite începerea acŃiunii de
stingere, comandantul intervenŃiei trebuie să verifice:
 dacă s-a deconectat disjunctorul;
 dacă s-a coborât pantograful;
 dacă s-a deconectat circuitul de comandă şi cel al bateriei.
Pentru stingere se vor folosi aceleaşi metode şi se vor respecta aceleaşi măsuri de securitate
indicate la stingerea incendiilor izbucnite la instalaŃiile electrice de pe locomotiva diesel-electrică.
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IntervenŃia la mijloacele de transport feroviar ( la garniturile de tren)
AcŃiunea de intervenŃie prezintă particularităŃi în funcŃie de felul şi de caracteristicile
mărfurilor transportate.
Pentru stingerea incendiilor la garniturile de cale ferată comandantul intervenŃiei este
obligat:
 să concentreze rapid la faŃa locului forŃele şi mijloacele necesare pentru salvarea
oamenilor şi lichidarea incendiului, îndeosebi a formaŃiilor de intervenŃie pe cale ferată;
 să asigure prin personalul căilor ferate îndepărtarea materialului rulant avariat sau
ameninŃat de incendiu şi întreruperea temporară a circulaŃiei în zona încendiului;
 să asigure decuplarea vagoanelor din garniturile de tren, sub protecŃia jeturilor de apă şi
îndepărtarea vagoanelor manevrate pe linii libere. În primă urgenŃă se decuplează din garnitură
vagoane încărcate cu substanŃe explozive, lichide şi gaze combustibile. Când nu este posibilă
decuplarea vagoanelor se iau măsuri pentru protecŃie concomitent cu lichidarea incendiului;
 concomitent cu acŃiunea de stingere se acŃionează la răcirea vagoanelor expuse radiaŃiei
de căldură cu jeturi compacte de apă refulată prin Ńevi cu diametru şi presiuni mari;
 să acŃioneze pentru lichidarea arderii sub formă de torŃă la vagoanele cisternă, folosind
jeturi puternice de apă refulată de tunuri fixe sau autotunuri şi Ńevi cu ajutaje mari;
IntervenŃia la trenurile de călători
La incendiile izbucnite la trenurile de călători, problema principală este salvarea oamenilor.
Comandantul intervenŃiei trebuie să ceară concentrarea autosalvărilor şi a personalului tehnic
sanitar specializat din cadrul staŃiei de medicină de urgenŃă pentru acordarea primului ajutor
medical persoanelor accidentate.
AcŃiunea de stingere este foarte dificilă şi depinde de o serie de factori:
 lipsa unei surse apropiate de apă;
 terenul greu accesibil datorită denivelărilor în zona respectivă;
 vântul care poate provoca incendierea întregii garnituri sau alte incendii în apropiere;
 pentru intervenŃia în zonele lipsite de comunicaŃii laterale, căi ferate şi fără sursă de
alimentare cu apă se impune deplasarea trenului pompier care are posibilitatea lucrului cu apă,
spumă şi pulberi stingătoare.
IntervenŃia la trenurile de mărfuri generale şi cisterne de lichide combustibile inflamabile
Incendiile izbucnite la aceste tipuri de vagoane, prin proporŃiile ce le pot lua şi prin
complexitatea situaŃiilor ce le creează impun comandantului intervenŃiei obligativitatea luării unor
măsuri încă de la plecarea din subunitate, astfel:
 concentrarea la faŃa locului a forŃelor şi mijloacelor necesare salvării oamenilor şi
stingerii incendiilor;
 alarmarea tuturor cadrelor şi aducerea lor la locul intervenŃiei;
 prealarmarea formaŃiilor civile de pompieri din localităŃile apropiate pentru asigurarea
intervenŃiei lor în oraşele reşedinŃă şi în raionul de intervenŃie;
 aducerea la locul incendiului a autostropitorilor de la întreprinderea de gospodărire
orăşenească, a autocisternelor de la întreprinderile din zonă şi a cimentrocurilor de la şantierele de
construcŃii.
łinând cont de marele pericol de incendiu ce-l reprezintă vagoanele de marfă care transportă
substanŃele capabile să producă explozii şi vagoanele cisternă cu lichide inflamabile şi combustibile
încă de la sosirea sa, comandantul intervenŃiei este obligat să ia măsuri de decuplare a acestor
vagoane şi scoaterea din zona periclitată.
Când cisternele sunt deraiate şi avariate, comandantul intervenŃiei va lua toate măsurile
posibile pentru prevenirea scurgerii şi împrăştierii lichidelor respective, prin obturarea găurilor cu
dopuri de lemn, dopuri de ciment rapid, prin realizarea unor cuiburi de pământ sau nisip pe
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direcŃiile de scurgere şi chiar prin amenajarea unor gropi de acumulare, prevenind astfel eventualele
incendii produse la aceste vagoane sau construcŃiile învecinate.
AcŃiunea de stingere trebuia începută cu răcirea cisternelor sau vagoanelor din imediata
apropiere a focarelor, până la realizarea evacuării lor, asigurându-se prin aceasta limitarea
propagării incendiului.
Când lichidele sunt revărsate, acŃiunea de stingere începe cu realizarea digurilor de retenŃie
din pământ sau nisip şi lichidarea acestor focare. Numai după aceea se va trece la lichidare,
refulându-se mari cantităŃi de spumă folosind autotunul şi Ńevile generatoare de 5000 l/min.
ServanŃii vor fi plasaŃi înapoia terasamentelor de cale ferată şi vor acŃiona din poziŃia culcat,
ferindu-se astfel de eventualele accidente, care pot avea loc ca urmare a exploziilor repetate. Pe
timpul lucrului vor fi echipaŃi cu costume anticalorice şi vor folosi aparate de respiraŃie.
Atacul cu spumă asupra vagonului incendiat să se execute după ce s-au concentrat toate
forŃele, iar dirijarea jeturilor să se facă concomitent după obŃinerea spumei dense şi de bună calitate.
Atunci când incendiul a izbucnit la o garnitură de tren ce se află sub un pod, pasaj de trecere
la nivel, trebuie scoasă imediat şi îndepărtată pentru a nu se produce prăbuşirea acestora.
IntervenŃia la trenurile de vagoane cisternă pentru gaze lichefiate
Având în vedere faptul că incendiile pot izbucni în staŃiile de cale ferată, triaje, rampe de
încărcare/descărcare şi chiar între staŃii, pe căi ferate în pantă sau în păduri, departe de subunităŃile
şi formaŃiile civile de pompieri, se impune ca mijloacele de transport gaze lichefiate să respecte cu
mare stricteŃe măsurile de prevenire a incendiilor.
În caz că incendiul a izbucnit este necesar ca forŃele de intervenŃie să se concentreze cu
repeziciune la locul incendiului pentru salvarea oamenilor aflaŃi în pericol şi lichidarea incendiului.
Se va dispune evacuarea persoanelor periclitate de exploziile de gaze, în special din gări şi
localităŃile apropiate.
Materialele solide combustibile din împrejurimi, trebuie să fie bine protejate, respectiv
stinse cu atenŃie, pentru ca gazul lichefiat odată stins să nu se poată reaprinde de la resturile
incandescente.
Dacă scurgerile de gaze nu pot fi oprite nici după stingerea flăcărilor prin închiderea
ventilelor, strângerea garniturilor, atunci trebuie încercat să se realizeze etanşarea prin alte
procedee, ca la rezervoare prin împănare, astupare folosind scule care nu produc scântei.
Odată cu etanşarea se va hotărî, împreună cu personalul specializat dacă este necesar şi
există posibilităŃi de transvazare.
Dacă gazul lichefiat în formă gazoasă sau lichidă a ajuns la instalaŃiile de canalizare, atunci
împreună cu specialiştii în domeniul respectiv se vor lua următoarele măsuri:
 zona periclitată va fi împărŃită în sectoare, care au legături de telecomunicaŃie între ele şi
se va avea grijă ca scurgerile să fie Ńinute departe de deschiderile de canal, evitând toate
posibilităŃile de aprindere;
 înştiinŃarea în masă a populaŃiei, făcându-se cunoscută interzicerea focului şi a
fumatului;
 efectuarea unui seraj artificial prin creearea de suprapresiune în jurul vagoanelor
incendiate;
 ridicarea măsurilor de siguranŃă numai după confirmarea alimentării cu apă, a înlăturării
pericolului pentru populaŃie în urma analizării mediului înconjurător.
Pentru stingerea incendiului este recomandat să se folosească autospecialele cu pulbere de
mare eficacitate. Folosirea unui debit mare de pulbere face posibilă înăbuşirea rapidă şi sigură a
incendiilor de proporŃii.
Nu trebuie acŃionat în urma flăcărilor, din aproape în aproape, ci ele trebuie acoperite
simultan cu un nor dens de pulbere pe întreaga suprafaŃă.
După stingerea flăcărilor, se va putea interveni imediat cu jeturi de apă pentru răcire.
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La incendiile izbucnite la garniturile de vagoane cu tracŃiune electrică se va acŃiona după ce
au fost luate măsuri de întrerupere a curentului electric de forŃă, atât pe linia respectivă cât şi pe cele
învecinate.
6.2.6.

Concluzii şi învăŃăminte de la incendii

În urma numeroaselor incendii izbucnite la depouri de locomotive şi mijloace de transport
feroviar au rezultat o serie de concluzii şi învăŃăminte:
 lipsa detectoarelor de semnalizare a incendiilor în halele de reparaŃii a locomotivelor
măreşte timpul de observare şi anunŃare a izbucnirii unui incendiu;
 depourile mai vechi nu dispun de cantităŃi suficiente de apă pentru alimentarea masinilor
de intervenŃie;
 la locomotivele diesel-electrice nu se va interveni până în momentul în care specialiştii
de la calea ferată nu confirmă luarea tuturor măsurilor pentru evitarea electrocutării;
 este necesară pregătirea temeinică a personalului S.N.C.F.R. ce însoŃeşte garniturile de
tren pentru a fi în măsură să:
• organizeze imediat izolare a vagoanelor incendiate;
• evacueze fără panică toŃi călătorii;
• verifice minuŃios toate compartimentele inundate de fum;
• organizeze prima intervenŃie pentru stingerea incendiului.
 să se asigure ignifugarea burdufurilor dintre vagoane, verificându-se perioadic gradul lor
de combustibilitate;
 este necesar să se intensifice acŃiunile instructiv educative pe linie de p.s.i., atât în gări
cât şi în garniturile de tren urmărindu-se:
• respectarea strictă a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor de către
călători;
• educarea acestora în spiritul manifestării unei opinii, intransigenŃa faŃă ca toŃi
cei care, pintr-o comportare necorespunzătoare, afectează desfăşurarea în
condiŃii de siguranŃă a traficului;
 este necesară verificarea în toate staŃiile de oprire a garniturilor de tren, a etanşeităŃii
vanelor de evacuare a produselor petroliere;
 răcirea vagonului incendiat să se continue până la înlăturarea oricărui pericol;
 solicitările termice joacă un rol principal în cedarea rezervoarelor cilindrice cu gaze
petroliere lichefiate sub presiune când sunt expuse la incendii;
 presiunea internă a rezervorului adaugă o sarcină suplimentară asupra carcasei
rezervorului, ceea ce sporeşte mărirea forŃelor de tracŃiune;
 trebuie să se asigure dotarea corespunzătoare a garniturilor de tren cu materialele
necesare intervenŃiei la incendii, controlându-se perioadic existenŃa şi starea lor de funcŃionare;
 toŃi pompierii sau personalul tehnic, care participă la acŃiunea de stingere a incendiului în
tunel trebuie să dispună de costum de protecŃie.
6.3. Stingerea incendiilor la navele maritime şi fluviale
6.3.1. Caracteristicile incendiilor
La navele de transport, indiferent de varietatea lor, incendiile pot izbucni la:

compartimentele navelor petroliere;

calele navelor pentru transportul mărfurilor generale;
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încăperile pentru personal şi administraŃie, postul de comandă;

sala cazanelor şi maşinilor.
Un incendiu izbucnit la unul din locurile arătate mai sus se poate propaga la alte încăperi sau
compartimente, putând să cuprindă întreaga navă.
Caracteristicile incendiilor din compartimentele navelor petroliere

produsele petroliere, transportate cu navele petroliere, pot depăşi cifra miilor de tone.
Aceste produse se află în compartimentele longitudinale şi transversale ale navelor.

cantitatea mare de produse petroliere, favorizează dezvoltarea rapidă a incendiului;

când compartimentele se încarcă complet cu produse petroliere, în spaŃiile de dilatare
se formează gaze. Volumul gazelor se schimbă pe timpul operaŃiunilor de încărcare sau descărcare.
Aceste gaze (vapori de produse petroliere) pot forma cu aerul amestecuri explozive. De regulă,
vaporii se evacuează prin canalul de ventilaŃie înălŃat mult deasupra catargelor.

în unele situaŃii, explozia poate duce la distrugerea pereŃilor despărŃitori şi carcasa
navei;

aşa s-a petrecut un incendiu în portul Novorosinsk pe tancul petrolier Volgoneft.
Incendiul a izbucnit în urma unei explozii. Flăcările şi fumul ajungeau la o înălŃime de 18 m.
Explozia s-a produs la un rezervor (ca urmare a unei suduri electrice), avariind şi un alt rezervor din
care a început să se scurgă petrolul. Incendiul ameninŃa şi alte rezervoare şi sala maşinilor. După
ore întregi de lucru, folosindu-se diferite metode de stingere şi după ce s-a produs şi a doua
explozie, incendiul a fost lichidat.
Incendiul se poate propaga la elementele constructive din lemn ale castelului, iar o cantitate
mare de vapori se poate forma şi în compartimentele vecine.

dezvoltarea incendiului, poate să ducă la pierderea navei dacă nu se lichidează în
prima fază de dezvoltare;

în urma exploziilor produsul petrolier poate fi aruncat în mare şi pe mal sau
scurgerea poate avea loc ca urmare a deteriorării tancurilor petroliere.
Caracteristicile incendiilor din calele navelor pentru transportul mărfurilor generale
Cu ajutorul navelor, se pot transporta cele mai variate materiale combustibile (bumbac,
cereale, cărbuni, produse alimentare, cherestea, produse chimice etc.).
La asemenea incendii ard materialele combustibile care se transportă şi elementele
constructive din lemn ale vasului.
În prima fază incendiul nu ia proporŃii mari, datorită încărcăturii compacte a mărfurilor
(spaŃiul liber din cală este 10 – 15%). Arderea se dezvoltă treptat, putând da naştere la un incendiu
de mare proporŃie.
Incendiul se propagă pe verticală şi pe orizontală prin intermediul materialelor depozitate
sau elementelor combustibile din alcătuirea navei.
Fumul se degajă în cantităŃi mari, iar concentraŃia gazelor sporeşte treptat cu degajări mari
de CO şi alte gaze.
Acumularea continuă a căldurii, duce la ridicarea temperaturii din cală, în special în zonele
apropiate de locul arderii, unde poate ajunge la 900oC. Aceasta duce la aprinderea elementelor de
construcŃie din lemn, iar cele metalice ajung în stare incandescentă. În felul acesta, incendiul se
dezvoltă, putând să cuprindă compartimentele vecine sau chiar întreaga navă.
Propagarea rapidă a incendiului are loc şi prin sistemul de ventilaŃie.
Un exemplu este incendiul izbucnit în luna ianuarie 1961 pe nava Monrosa ancorată în
portul VeneŃia. Nava era încărcată cu baloturi de bumbac. La început se părea că incendiul ameninŃă
întreaga navă, lucru pentru care personalul vasului a intrat în panică. IntervenŃia pompierilor
portului a dus la lichidarea incendiului după cca. 2 ore; nava nu a suferit de pe urma incendiului.
Pagubele produse ca urmare a arderii la suprafaŃă a baloturilor de bumbac, a inundării acesteia şi
necesitatea uscării lui, s-au cifrat la 25.000.000 lire.
Caracteristicile incendiilor izbucnite în încăperile de serviciu şi de locuit ale vasului
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Incendiul izbucnit într-o încăpere, se propagă la elementele constructive din lemn, precum şi
asupra mobilierului.
Încăperea poate fi cuprinsă de incendiu în 4 – 5 minute.
Fumul şi flăcările ies pe uşi sau ferestre, părŃi laterale ale încăperii şi cele superioare la
punŃile şi suprastructura navei.
Schimbul de gaze contribuie la propagarea incendiului. Pe timpul incendiului temperatura
poate ajunge la 850 – 900 0C.
PereŃii despărŃitori fiind din material combustibil, incendiul se propagă de la o încăpere la
alta. De asemenea, se mai poate propaga prin intermediul pereŃilor vasului, care sunt căptuşiŃi cu
plută. Pluta se aplică pe pereŃi cu ajutorul unei soluŃii inflamabile denumită
„NITROGLIFTALICA”, care contribuie foarte mult la propagarea incendiului şi degajarea unei
mari cantităŃi de fum toxic.
O situaŃie similară a fost şi la incendiul din 07.11.1973 de pe vasul Codlea din cadrul
Şantierului naval Brăila. Incendiul s-a manifestat la suprastructura vasului compusă din 32 cabine
dispuse pe 4 nivele; au ars cabinele pentru personal, instalaŃiile cabinei frigorifice, puntea bărcilor,
puntea de comandă, aparatura şi sistemele aferente vasului.
Căile de acces la nivelul punŃilor superioare (suprastructura navei) sunt reduse, fapt ce
îngreunează intervenŃia pompierilor de pe mal. De asemenea, uneori legătura dintre navă şi mal nu
se face prin intermediul pontoanelor, ci cu ajutorul bărcilor ceea ce îngreunează şi mai mult
intervenŃia. În unele situaŃii uşile cabinelor sunt incendiate şi deci pătrunderea şefilor de Ńeavă la
focare se face cu greutate. Incendiul izbucnit din ziua de 14.01.1980 la cargoul de mărfuri generale
„Segarcea” care avea 100 de încăperi (cabine de locuit, sală de mese, bucătărie, magazie etc.) a
cuprins şi distrus un număr de 15 încăperi aflate în suprastructura navei (4 nivele) datorită
combustibilităŃii acestora (schelet din lemn, căptuşeli din polistiren şi melamină, mobilier etc.).
Pe timp de iarnă apare pericolul de alunecare a servanŃilor şi în toate situaŃiile pericolul
căderii în mare de pe punŃile superioare.
Datorită fumului şi gazelor toxice ce se emană în cantitate mare şi în timp scurt, personalul
de pe navă poate fi surprins şi intoxicat, lucru care s-a petrecut pe cargoul „Segarcea” când un
marinar a fost intoxicat pe timpul când a vrut să salveze alt marinar ce se afla la odihnă într-o
cabină.
Caracteristicile incendiilor din sălile de cazane şi maşini ale navelor
Materialele care ard în aceste încăperi, sunt lichidele combustibile, cărbunii, cârpele
îmbibate în ulei, etc.
În prima fază a incendiului apare fum la deflectoare şi canalele de ventilaŃie. Fumul
cuprinde întreaga încăpere, precum şi coridoarele şi suprastructura navei.
În zona incendiului temperatura poate ajunge până la 950 – 1200 oC, având ca urmare
deteriorarea maşinilor navei.
Incendiul poate izbucni şi ca urmare a exploziei tancurilor de combustibil sau pe timpul
incendiului se pot produce acestea, având drept consecinŃe împrăştierea lichidului, care se găseşte în
cantităŃi destul de mari (peste 100 tone).
În multe situaŃii incendiul izbucneşte pe timpul reparaŃiilor în şantiere navale, iar personalul
pe navă este redus fapt ce face ca incendiul să se observe cu întârziere şi intervenŃia să nu se facă în
primele momente.
În unele situaŃii personalul de pe navă nu este suficient de instruit şi nu dispune de mijloace
de protecŃie individuală pentru a pătrunde la focar şi a acŃiona în prima fază a incendiului.
Incendiul se poate propaga la tancurile de combustibil, camera de comandă, suprastructura
navei, precum şi la navele aflate în apropiere.
Aceste situaŃii au fost întâlnite şi cu ocazia incendiului de la nava „Feldioara” din Şantierul
naval Tulcea. Deşi nava avea instalaŃii de stingere cu CO2 nu a putut fi pusă în funcŃiune (mecanicul
plecase şi uşa era încuiată) în prima fază, iar când s-a reuşit punerea în funcŃiune nu a avut efect,
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deoarece nu s-a putut realiza etanşeizarea completă, stingerea realizându-se cu mijloacele mobile
către pompierii militari.
6.3.2.

Organizarea şi desfăşurarea intervenŃiei
a) GeneralităŃi

Până la sosirea subunităŃilor de pompieri, operaŃiunile de stingere se execută de echipajul
navei, care are şi instrucŃiuni în acest sens.
Atunci când navele se află la mal sau în şantier intervin şi subunităŃi de pompieri şi
formaŃiile cu mijloace destinate special pentru stingerea acestor incendii sau improvizate (transport
pe alte nave a M.P., A.P.C., tunurile de apă).
La sosirea subunităŃii, conducerea operaŃiunilor de stingere revine comandantului stingerii
din subunitatea de pompieri.
Stingerea incendiului se va face colaborând cu comandantul vasului şi căpitănia portului, iar
echipajul vasului va fi folosit pentru îndeplinirea diferitelor misiuni.
Pentru stingere se vor folosi şi mijloacele din dotarea navei incendiate, precum şi a celor din
apropiere sau ale portului. În prezent această problemă este rezolvată prin dotarea unor porturi
(Brăila, GalaŃi, ConstanŃa) cu nava de p.s.i. de mare eficienŃă.
Când nava incendiată se află în apropiere de alte nave sau construcŃii din port sau într-un
convoi de nave, aceasta va fi scoasă într-o zonă care să nu pericliteze vecinătăŃile, lucru ce s-a
efectuat şi în cazul navei „Feldioara”. Dacă nu este posibil, se vor lua măsuri pentru protejarea
navelor alăturate sau a construcŃiilor.
Întocmirea din timp a unui plan de cooperare cu direcŃia portului, unde să se prevadă ce
remorchere vor coopera în caz de incendiu cu subunitatea de pompieri şi modul de evacuare a
navelor incendiate din raza portului. În prezent toate porturile din Ńară au întocmite P.U.I.
Oamenii vor fi evacuaŃi pe mal, pe alte nave sau pe nava incendiată în locuri nepericlitate.
Nava se va manevra în aşa fel ca să fie cu partea necuprinsă de incendiu din partea opusă
direcŃiei vântului.
Pentru micşorarea intensităŃii schimbului de gaze se va executa închiderea uşilor,
chepengurilor, oprirea instalaŃiei de ventilaŃie etc. O atenŃie deosebită se va da protecŃiei camerei de
comandă care constituie „creierul” navei.
Calele se vor umple cu apă cu ajutorul pompelor de pe navă sau folosind mijloacele cu care
s-a intervenit de către subunităŃi sau formaŃii, dar se va Ńine seama ca nava să-şi menŃină stabilitatea.
Acest procedeu de stingere l-a folosit Detaşamentul de pompieri GalaŃi şi formaŃia portului
pentru stingerea incendiului la vasul italian „Marlen” ancorat în portul GalaŃi şi la incendiul de pe
nava „Apolonia”; procedeul s-a folosit din cauza lipsei de intrări către focarele arderii. După
lichidarea arderii se va scoate apa cumulată şi realizarea echilibrului navei.
Scufundarea vasului se va face numai în cazuri excepŃionale, când nu mai există nici o
posibilitate de stingere. Locul scufundării va fi stabilit de şeful portului şi după ce pasagerii şi
echipajul au fost evacuaŃi, precum şi documentele vasului.
În unele porturi din străinătate, stingerea incendiului se face prin scufundarea vasului pe
timp de 2 – 3 zile, după care timp, vasul este scos la suprafaŃă.
Pe tot timpul stingerii, se vor respecta regulile de securitate a servanŃilor indicate de
echipajul vasului. Se vor prevede şi nave destinate pentru salvarea persoanelor căzute în mare şi
colaci de salvare.
În cazul incendiilor izbucnite la navele aflate în largul mării sau oceanelor posibilităŃile de
stingere sunt reduse şi deci, cazurile când navele mai pot fi salvate sunt de asemenea rare.
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b) Recunoaşterea
Va urmări:
- tipul navei şi locul incendiului (în cală, sala maşinii, încăperi de serviciu, etc.);
- existenŃa pasagerilor la bord şi necesitatea evacuării lor, căile de evacuare şi de acces la

ei;
- felul încărcăturii, în special cele din zona incendiului;
- starea punŃilor;
- poziŃia navei faŃă de vânt, de mal, faŃă de navele apropiate şi dacă acestea sunt
ameninŃate;
- existenŃa instalaŃiilor fixe pentru stingere;
- ce măsuri au fost luate de echipaj înainte de sosirea subunităŃii;
- stabilitatea navei.
Recunoaşterea se va executa împreună cu personalul vasului.
În funcŃie de locul incendiului, încărcătura navei, incendiul se va stinge folosind procedeele
şi mijloacele de stingere în funcŃie de materialele care ard.
c) Stingerea incendiilor
Stingerea incendiilor izbucnite în compartimentul navelor petroliere
În prima fază, incendiul se poate stinge prin închiderea orificiului compartimentului
(rezervorului), iar jeturile de apă să se folosească la îndepărtarea flăcării şi la răcire.
După închiderea orificiului trebuie să se realizeze ermetizarea acestuia şi răcirea cu ajutorul
apei.
Acest procedeu se poate aplica atunci când are loc arderea torŃei de vapori.
Spuma mecanică şi pulberile constituie mijlocul principal pentru lichidarea incendiului.
Se vor utiliza Ńevi cu spumă pentru eventualele scurgeri de lichid combustibil în mare,
precum şi Ńevi şi tunuri de apă pentru navele vecine.
Atacul dinspre mare se va executa cu navele de p.s.i şi alte nave care dispun de instalaŃii de
stingere, iar dinspre mal folosind mijlocele mobile ale f.c.p. şi subunităŃilor de pompieri. De
asemenea, se vor folosi tunurile fixe cu spumă şi apă de pe mal.
În multe situaŃii incendiile izbucnesc ca urmare a exploziilor care împrăştie lichidul pe mal
sau în mare. Pentru aceasta atacul va fi dirijat pentru lichidarea arderii la lichidul împrăştiat sau
scurs şi apoi se va înainta către navă cu Ńevi cu pulberi, spumă şi apă pentru lichidarea şi răcirea
navei.
Se vor lua măsuri de evacuare a navelor petroliere din apropiere sub protecŃia jetului de apă
şi apoi închiderea acvatoriului pentru a nu permite scurgerea lichidului către port sau alte dane. De
asemenea, se vor lua măsuri de protecŃie a instalaŃiilor de pe mal din apropierea navei incendiate.
IniŃial se vor folosi instalaŃiile fixe ulterior, mijloacele din dotarea subunităŃilor sau a altor
nave.
Spuma va fi deversată în compartimentul incendiat cu deversoare speciale sau cu cele din
dotarea formaŃiei şi subunităŃilor. Se recomandă un debit de 6 l/min pe m2, iar pentru răcirea
rezervorului un debit de apă de 13,2 l/min pe m2. Se vor realiza Ńevi pentru protecŃia
compartimentului vecin şi a suprastructurii.
Aburul şi CO2 se vor folosi pentru partea superioară a compartimentului cu ajutorul
conductelor fixe sau montate pe timpul incendiului.
La lichidele combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 60 oC se poate folosi şi apa
pulverizată.
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Stingerea incendiilor din cala navei care transportă mărfuri generale
Un procedeu simplu de stingere, este acela al ermetizării calei prin închiderea etanşă a
tuturor deschiderilor. Acest procedeu nu dă rezultatele cele mai bune, deoarece conŃinutul de oxigen
scade foarte încet şi nu se poate realiza ermetizarea perfectă a calei. În acest caz, stingerea
definitivă se realizează după descărcarea materialelor aprinse şi stingerea lor pe mal.
Stingerea cea mai sigură se realizează cu ajutorul aburului sau CO2, folosind instalaŃiile de
stingere. Dacă acestea lipsesc, se pot folosi navele din apropiere de la care se vor trage conducte.
După stingere materialele vor fi evacuate din cală, iar focarele ce ar putea să apară pe timpul
descărcărilor, se vor stinge cu jeturi de apă. Se vor supraveghea în permanenŃă calele vecine,
precum şi „castelul”, punŃile navei şi alte încăperi şi în funcŃie de situaŃie, vor fi răcite cu apă.
Metodă de stingere eficace este şi folosirea apei şi a altei substanŃe stingătoare introdusă în
cală. De regulă, se folosesc jeturi compacte şi uneori inundarea calei.
Pe timpul stingerii, la cala incendiată, se va executa o recunoaştere amănunŃită, precum şi la
calele vecine.
Stingerea incendiilor din încăperile de locuit şi cele de serviciu
Prima intervenŃie (personalul navei) trebuie să intervină până la dezvoltarea incendiului.
Pentru stingere, mijlocul cel mai eficace îl constituie apa. În afară de Ńevile pentru lichidare,
se vor asigura şi Ńevi pentru protecŃie şi răcire în încăperile vecine, coridoare, suprastructura navei.
În funcŃie de locul incendiului se vor folosi instalaŃiile cu CO2.
O atenŃie sporită se va acorda salvării şi evacuării oamenilor, folosind în acest scop diferite
căi, ca luminatoarele şi alte deschideri prin executarea tăieturilor în elementele de construcŃie.
În cazul când incendiul se manifestă şi în exteriorul vasului, se vor folosi tunurile de apă şi
Ńevile tip ,,B”, evitându-se excesul pătrunderii apei în interior. Aceasta este o măsură în scopul
preîntâmpinării modificării stabilităŃii navei. Atacul dinspre mare se execută cu navele de p.s.i. şi
alte nave, iar de pe mal de F.C.P şi subunităŃile de pompieri.
La sosirea subunităŃilor de pompieri, aceştia trebuie să se informeze, în primul rând, asupra
studiului evacuării şi salvării persoanelor şi să se convingă că în interior nu mai sunt persoane.
Concomitent se execută atacul pătrunzând la focarele de ardere şi protejarea cu Ńevi a suprastructurii
navei, camera de comandă şi a altor încăperi în funcŃie de locul şi direcŃia de propagare a
incendiului. Pentru lichidarea incendiului încăperilor (cabinelor) se recomandă Ńevile tip „C”, iar
pentru răcirea punŃilor, interiorul navei şi navele vecine, Ńevile tip „B”, tunurile fixe şi mobile de pe
mal sau amplasate la diferite nivele de pe autospecialele de intervenŃie la înălŃime, alte nave
apropiate sau chiar de pe nave incendiate de pe locuri nepericlitate.
Se vor executa desfaceri în pereŃi şi chiar în cala navei (dinspre interior) în prezenŃa Ńevilor
Ńinând seama că acestea constituie căi ascunse de propagarea incendiului. ExistenŃa gazelor toxice
ca urmare a maselor plastice folosite în construcŃie, impun folosirea mijloacelor de protecŃie
adecvate. Aceste situaŃii au fost întâlnite la incendiul de pe nava „Segarcea” unde s-a folosit un
număr mare de aparate izolante. De asemenea, la acest incendiu s-a întârziat pătrunderea la focar
datorită fumului, pericolului de alunecare şi alte pericole şi în acelaşi timp s-a prelungit perioada de
stingere.
Stingerea incendiilor din sala de maşini şi de cazane
Pentru începuturile de incendiu, sau a celor de mici proporŃii (arderea cârpelor,
combustibilului revărsat, etc.) se vor folosi mijloacele inŃiale de stingere.
La incendiile de proporŃii se vor folosi instalaŃiile fixe de stingere, cât şi alte mijloace ale
navei sau subunităŃilor de pompieri şi ale f.c.p., inclusiv nave de p.s.i.
Pe timpul stingerii, se vor supraveghea despărŃiturile, precum şi încăperile vecine, care se
vor proteja cu jeturi de apă. Un exemplu de incendiu este cel izbucnit în ziua de 08.11.1963 la
motocisterna „Esterita” în Italia, la sala de maşini. Încercarea de stingere a incendiului cu ajutorul
stingătoarelor nu a dat rezultate. Punerea în funcŃiune a instalaŃiei cu CO2 nu a dat rezultate,
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deoarece nu s-a procedat la închiderea ermetică a încăperii, incendiul s-a propagat de la sala
maşinilor la salonul echipajului cuprinzând în total un volum de 2000 m.c.
Şi la incendiul de pe nava „Feldioara” din şantierul naval Tulcea (decembrie 1979) s-au
manifestat caracteristicile specifice acestor incendii, precum şi greutăŃile în acŃiunea de stingere.
AcŃiunea de stingere a durat 9 ore datorită greutăŃilor în ceea ce priveşte pătrunderea la focar cât şi
perioadei mari de răcire a tancurilor lichide combustibile după lichidarea incendiului. S-au
întâmpinat greutăŃi în descoperirea şi lichidarea focarelor ascunse în izolaŃia şi bordajul navei.
Rezultă că la asemenea incendii efectul de stingere în interiorul sălii de maşini îl are spuma,
iar pentru răcirea pereŃilor calei, a navei, apa. În acelaşi timp se va realiza protecŃia camerei de
comandă şi suprastructura navei.
ÎN CONCLUZIE:
În funcŃie de situaŃia existentă, de locul incendiului şi materialele de pe navă, comandantul
intervenŃiei, în colaborare cu şeful portului şi comandantul navei va hotărî modul de intervenŃie,
stabilind metoda tactică corespunzătoare, mijloacele şi efectivele necesare, punerea în funcŃiune a
unor instalaŃii şi decuplarea acelora care necesită acest lucru, asigurarea controlului asupra
stabilităŃii navei, posibilitatea de manevră a navei incendiate cât şi a celor care execută stingerea.
Un rol important îl are întocmirea din timp a planului de intervenŃie (P.U.I. penrtu fiecare
categorie de navă) şi aplicarea acestora în funcŃie de particularităŃile ce le prezintă nava incendiată,
particularităŃile care se cunosc în detaliu cu ocazia recunoaşterii preliminare şi a incendiului, Ńinând
seama că navele de aceeaşi categorie diferă de la una la alta din punct de vedere constructiv.
Cunoaşterea din timp a forŃelor cu care se cooperează şi participă la stingere, poate asigura succesul
intervenŃiei.
6.3.3.

Organizarea şi desfăşurarea intervenŃiei la bordul navelor acostate în porturi

Combaterea incendiilor la bordul navelor se diferenŃiază în mod vădit de cea aplicată în
cazul incendiilor terestre, fie ale clădirilor, întreprinderilor industriale şi chiar a rafinăriilor de petrol
şi a rezervoarelor lor. DiferenŃierea este determinată de principiul constructiv respectiv şi de
instabilitatea unui corp plutitor. Navele construite de tablă de oŃel, chiar de tip compartimentat şi cu
punŃi de protecŃie antiincendiu transportă în general produse, mai mult sau mai puŃin inflamabile, şi
riscul de propagare a unui incendiu este rapid şi cu potenŃial de mari proporŃii. Pe de altă parte,
orice deplasare a centrului de greutate în coca unei nave, determinată de tonele de apă folosite la
stingerea unui incendiu, poate cauza răsturnarea navei.
La aceste dificultăŃi care apar la combaterea unui incendiu la bordul unei nave se mai
adaugă şi alŃi factori care complică operaŃiile de stingere. În general, focarul de incendiu este situat
în compartimentele cu aerare defectuoasă în care se acumulează fumul, căldura şi gazele toxice,
obligând pompierii să lucreze cu măşti de gaze individuale. În plină mare, mijloacele de manevră şi
retragere sunt strict limitate şi din momentul punerii bărcilor de salvare pe apă, vasul este lăsat
pradă flăcărilor. SituaŃia este şi mai gravă când este vorba de un pachebot cu pasageri, care prin
panica creeată, împiedică o desfăşurare eficientă a echipelor de combatere a incendiului.
În cazul navelor acostate în porturi, echipajul vasului este sprijinit de pompierii portului,
însă organizarea combaterii incendiului este tot atât de dificilă.
Tactica combaterii incendiului este variabilă în funcŃie de tipul incendiului respectiv. În
general, operaŃiile trebuie să se desfăşoare în secvenŃele prevăzute de instrucŃiunile de manevră ale
pompierilor şi de planul maritim, după cum urmează: recunoaşterea, salvarea, montarea furtunurilor
şi punerea în funcŃiune a instalaŃiilor fixe de stingere, atacarea focarului de incendiu, protejarea
localurilor şi compartimentelor învecinate, asigurarea ventilaŃiei, evacuarea apei, descărcarea şi
supravegherea. De menŃionat că echipamentul uzual al pompierilor este prea ancobrant şi inapt
pentru combaterea incendiilor la bordul navelor, având în vedere deschiderile înguste de trecere
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între diferitele compartimente. Echipamentul în acest caz, trebuie să fie constituit din: haine uşoare
impermeabile, pantalon cu bretele şi bluză de tip hanorak cu glugă, o cască din material plastic, o
glugă din bumbac care să acopere şi faŃa, o pereche de mănuşi din material plastic şi cizme de
cauciuc. Pentru aparatura de respirat individuală, se recomandă tipul cu circuitul închis, fiind mai
uşor şi de gabarit redus. Pentru exploatare şi investigare se recomandă folosirea posturilor de radio
portative.
Recunoaşterea constă în identificarea căilor de acces – rapide şi uşor practicabile – pentru
găsirea persoanelor ce trebuie salvate şi identificarea focarelor de incendiu. Precizia şi rapiditatea
executării acestei prime operaŃii o reprezintă factorii determinaŃi în reuşita unei combateri a
incendiului. Accesul dificil, prin culoare înguste, pe scări verticale, adeseori prin locuri saturate de
fum, explică pe deplin importanŃa alegerii echipei care are de îndeplinit această sarcină – în special
operaŃia de salvare a celor accidentaŃi, adeseori aflaŃi în cală la 20 – 30 m distanŃă de punte –
transportarea lor fiind posibilă numai prin luarea în spinare sau tragerea cu funii.
Această operaŃie implică desigur şi o cunoaştere perfectă a locurilor.
Fixarea furtunurilor şi punerea în funcŃiune a instalaŃiilor de stingere nu prezintă o
particularitate faŃă de situaŃia generală de combatere a incendiilor.
De asemenea, atacarea focarelor de incendii se face în mod obişnuit cu furtunuri, unde
aceasta este posibil şi cu instalaŃiile fixe cu apă pulverizată sau cu spumă, cu gaze inerte sau abur în
sălile de maşini, cală şi compartimente, în depozitele de combustibil, adică cu mijloace adecvate şi
îngăduite de spaŃiul respectiv.
ProtecŃia constă în răcirea intensivă şi prelungită a despărŃiturilor de compartimentare,
punŃilor, etc. cu ajutorul furtunurilor mari. Mijloacele de atacare a incendiilor la bordul navelor şi
măsurile de protecŃie sunt diferite, în funcŃie de tipul focului şi amplasarea lui în cală, în magazii, în
compartimentele de propulsie şi în funcŃie de tipul navei şi al mărfurilor transportate (petrolier, navă
transportoare de gaze lichefiate).
VentilaŃia este o operaŃie importantă, întrucât incendiile la bordul navelor se deplasează de
cele mai multe ori în locuri sau în compartimente cu aerare deficientă. Arderea este incompletă şi
dezvoltă importante cantităŃi de fum dens şi gaze toxice odată cu o importantă acumulare de
căldură. Pentru a uşura munca depusă de echipajele de pompieri şi a mări eficienŃa lor în
combaterea incendiului, este necesar să se dispună de ventilatoare mobile care să asigure evacuarea
fumului şi a gazelor. În acest scop se recomandă atât utilizarea ventilatoarelor mobile, cu un debit
de 3000 m3/h, acŃionate de motoare electrice etanşate împotriva gazelor explozive, cât şi a
ejectoarelor – ventilator cu debit de 4000 m3/h – care prezintă avantajul de a nu fi construite cu
piese în mişcare şi de acŃionare prin apă sub presiune. Ejectoarele ventilator sunt în special utile la
degajarea tancurilor petroliere. Problema stabilităŃii şi a redresării vasului prezintă o deosebită
importanŃă, deoarece marile cantităŃi de apă folosite la combaterea incendiului, fac să crească în
mod periculos greutatea vasului şi deplasarea aacestei mase mobile de apă spre babord sau tribord
poate provocă răsturnarea navei, dacă este supusă unei puternice acŃiuni bruşte (de ex.: acŃiunea
unor valuri puternice şi mari pe timp de furtună).
În astfel de situaŃii se impun măsuri urgente de redresare, care trebuie efectuate cu luarea
anumitor măsuri de precauŃie şi anume:
• fie umplerea sau golirea compartimentelor speciale (depozite de balast, depozite de
combustibil, de apă, etc.);
• fie prin deplasări de greutate (lest lichid) având grijă să nu se accentueze cuplul de
răsturnare;
• fie prin evacuarea păturii de apă, cu ajutorul pompelor.
Aceste operaŃii se execută numai sub supravegherea comandantului navei sau a
comandantului intervenŃiei, dacă vasul este acostat într-un port.
OperaŃia de retragere trebuie executată progresiv, evitând orice schimbare a echilibrului –
pentru a împiedica orice posibilitate de răsturnare. Pentru evacuarea apei se folosesc pompele de
aspiraŃie de la bordul navelor, care permit golirea compartimentelor umplute cu apă. Pentru ca apa
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care se acumulează la partea superioară a navei să se scurgă în fundul navei – de unde să fie
evacuată prin pompare, navele sunt dotate cu conducte de scurgere prevăzute la capetele inferioare
cu clapete care împiedică înapoierea apei, sau cu chesoane speciale denumite „expellers”; de aici
din fundul calei apa este aspirată, refulată şi evacuată în mare cu ajutorul pompelor aspiratoare
refulante sau cu ajutorul aerului comprimat. Navele comerciale nu posedă în general decât mijloace
fixe, respectiv, pompe de circulaŃie sau centrifugare, precum şi ejectoare de tipul trompă.
În cazul incendiilor, deseori conductele de scurgere a apei de pe punte sau supapele acestora
se înfundă şi apa se acumulează în părŃile superioare ale navei, în întrepunŃi, amenajamente, etc. şi
apa nu se mai evacuează, creând straturile de apă ce pot cauza dezechilibrul navei cu riscuri de
răsturnare. Din această cauză este necesar ca în afara mijloacelor de pompare fixe, să se dispună şi
de mijloace mobile care pot fi poziŃionate şi acŃionate rapid, cum sunt pompele submersibile
electrice cu debit de 50 – 70 m3/h care pot fi uşor instalate în compartimente şi guri de vizitare şi
motopompele rotitoare cu debitul de 30 m3/h utilizabile însă, numai în locuri bine ventilate, fiind
acŃionate de motoare cu explozie. De asemenea, sunt recomandate ejectoarele cu debit de 30 m3/h
acŃionate cu apă sub presiune şi aparatul de golit cala care este simplu şi uşor de folosit. Acest
aparat funcŃionează practic până la o adâncime de aproximativ 25 m, cu un debit de aproape 100
m3/h fiind construit dintr-o turbină motoare acŃionată cu apă sub presiune, obŃinută prin orice mijloc
aflat la îndemână; această primă turbină acŃionează o turbină de refulare montată pe acelaşi ax.
Corpul de pompieri portuari, trebuie să fie dotat cu toate aceste tipuri de pompe mobile, deoarece
navele, în general, nu le au la bord. De altfel, porturile mari sunt dotate bineînŃeles şi cu şalupe
pompe. O altă problemă legată de combaterea incendiilor la bordul navelor, este şi cea a descărcării
mărfurilor care pot fi cuprinse de foc sau inundate cu apa folosită la stingere. După stingerea
incendiului, este obligatoriu ca pe bord sa rămână o echipă de supraveghere pentru a veghea ca
acesta să nu se reaprindă de la un focar neindentificat sau insuficient stins.
Practicarea unei tactici corespunzătoare pentru combaterea incendiilor la bordul navelor, nu
poate fi încadrată într-un regulament rigid, însă din momentul în care s-a dat alarma sunt
recomandate o serie de măsuri a căror aplicare neîntârziată, pot limita extinderea incendiului, şi
anume:
 închiderea porŃilor etanşe şi a porŃilor de compartimentare antiincendiu;
 închiderea hublourilor, sabordurilor şi panourilor;
 oprirea ventilaŃiei mecanice în unele zone interesate;
 întreruperea curentului în zona periclitată, însă dacă este posibil cu păstrarea parŃială a
iluminatului, care să permită echipelor de salvare şi pompierilor să se deplaseze fără prea mari
dificultăŃi.
Având în vedere că tabla se încălzeşte rapid, ajungând uşor la roşu şi propagând astfel în
compartimentele învecinate care sunt cu atât mai vulnerabil, de cele mai multe ori conŃin produse
uşor combustibile sau inflamabile, trebuie luate rapid toate măsurile preconizate pentru evacuarea
gazelor calde şi a fumului, împiedicându-se astfel formarea unui mediu exploziv. Când este posibil,
se recomandă creearea unui coş de tiraj a gazelor şi fumului în partea superioară a
compartimentelor. Când acest lucru nu este operabil, se va recurge la ajutorul ventilatoarelor
mobile. Deseori, o ventilaŃie judicioasă poziŃionată şi eficient folosită, poate contribui la reducerea
avariei, la o rapidă stingere a incendiului, atât prin evacuarea gazelor şi fumului, respectiv
înlăturarea pericolului de explozie, cât şi prin uşurarea accesibilităŃii echipelor de pompieri în
locurile cele mai periculoase.
Aplicarea acestor principii generale de combatere a incendiilor este dependentă însă de
natura focului respectiv. Astfel, la incendiile care apar în cabinele şi sălile navelor de pasageri, care
ocupă un loc enorm repartizat pe toate punŃile vasului, atacul focarului se va face direct cu
mijloacele fixe sau mobile disponibile. Folosirea furtunurilor mari nu se face decât în cazul în care
focarele trebuie atacate de la distanŃă de pe punŃile exterioare. Dacă atacul focarelor nu poate fi
executat prin culoare, din cauza fumului sau a căldurii intense, se vor sparge hublourile, acŃionând
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din exterior, fie de pe puntea promenadă, fie folosind chiar ambarcaŃiunile de salvare amplasate de
exemplu pe puntea de îmbarcare.
De asemenea, se pot folosi scări metalice de pe chei sau şalupele pompierilor portuari. De
îndată ce ventilaŃia a fost realizată, echipele de pompieri şi de salvare pot pătrunde prin culoarele
interioare pentru stingere. Accesul la puntea pe care s-a declanşat incendiul este mai uşor pe partea
inferioară a acesteia decât prin cea superioară, care riscă să fie inundată de fum şi gaze calde.
Concomitent, trebuie supravegheată evacuarea apei, pentru a nu forma pături masive de apă
în zona superioară a navei, periclitându-i stabilitatea.
În cazul incendiilor apărute în cala vasului, respectiv în magaziile unde mărfurile sunt
stivuite unele peste altele, prima măsură constă în îndepărtarea mărfurilor aşezate în dreptul
panoului de acces. Prin degajarea efectuată prin descărcarea accestor mărfuri, accesul devine
posibil, dacă nu este îngreunat de fum şi gaze calde.
În astfel de cazuri, când accesul direct în cala vasului nu este posibil, se vor folosi
instalaŃiile fixe de pe bord (abur sau gaze inerte), închizând deschiderile şi lăsând agentul de
stingere să aibă timpul să acŃioneze. O verificare a temperaturii din compartimente permite să se
constate evoluŃia incendiului. Însă, după un anumit timp, cala trebuie deschisă şi ventilată pentru
eliminarea anhidridei carbonice şi a oxidului de carbon care au saturat mediul, dacă s-a utilizat ca
agent stingător CO2 sau pentru răcirea mediului, dacă s-a folosit abur.
În cazul în care focul nu a putut fi stins cu măsurile menŃionate, se va recurge la procedeul
clasic, descărcând mărfurile, pe cât posibil şi punând în funcŃiune furtunurile mari. Concomitent
trebuie puse în funcŃiune şi pompele de aspirare/refulare, pentru a nu supraîncărca nava cu apă.
Stingerea focului din cală, respectiv magaziile de mărfuri ale vasului, se poate executa şi
prin extinctoarele mari sau mici cu spumă.
În cazuri extreme, când focul nu mai poate fi stins, sau focul se apropie de magaziile de
muniŃii sau explozivi, sabordarea vasului, devine o necesitate categorică.
Incendiile care se ivesc în compartimentele de propulsie ale navei sunt cauzate în general de
aparatele electrice aflate sub tensiune (tablouri electrice, alternatoare, motoare, dinamuri) sau de
combustibilii lichizi folosiŃi la propulsia navei şi care dintr-o scăpare a unei Ńevi sau conducte vin în
contact cu o zonă supraîncălzită din sala de maşini, aprinzându-se.
În astfel de cazuri, atacul focului se face cu furtunuri cu jeturi difuzate şi dirijate atât pe
podea, cât şi sub podeaua unde a izbucnit focul.
Se va evita stropirea cu apă a tablourilor şi aparatajului electric.
O ventilaŃie eficientă va veni în sprijinul echipelor de pompieri şi de salvatori. Evacuarea
apei se face cu uşurinŃă cu ajutorul mijloacelor existente la bord.
În cazul în care accesul în compartimentul respectiv nu este disponibil, se recurge la
stingătoarele cu spumă prin deschiderile acestuia sau culuare adiacente. În general, navele sunt
prevăzute cu instalaŃii fixe adecvate (cu apă pulverizată sau spumă), iar navele moderne
automatizate, sunt dotate cu instalaŃii de spumă cu grad mare de înfoiere. În cazul navelor
transportoare de autovehicule (Ferry – boat) incendiile la bord sunt deosebit de periculoase din
cauza rezervoarelor cu benzină ale autovehiculelor. Şi în acest caz apa pulverizată prin instalaŃiile
fixe sau spuma dispersată puternic, sunt mijloace utile de combatere.
La navele petroliere sau tancurile transportoare de gaze lichefiate, incendiile sunt grave şi
sunt necesare acŃionări rapide ale unor mijloace puternice de stingere, atât cu apă cât şi cu spumă şi
pulbere. În astfel de situaŃii, mijloacele folosite trebuie să aibă debite mari şi puternice de ordinul a
20 m3/minut pentru protejarea tolelor pereŃilor de compartimentare, împiedicând încălzirea lor la
roşu, pentru evitarea exploziei. Propagarea se poate evita numai printr-o acŃiune energică de
saturare cu abur, cu spumă, cu CO2, astfel încât mediul să devină impropriu propagării. Pentru
împiedicarea arderii la suprafaŃa apei, a cantităŃilor de hidrocarburi scăpate din tancurile
petrolierului în cazul unor fisuri, pompierii porturilor sunt dotaŃi cu dispozitive de baraj cu aer
comprimat sau cu perdea cu bule de aer.
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În cazul navelor transportoare de gaze lichefiate, pericolul de explozie este şi mai mare; o
scurgere de gaze poate de asemenea, provoca arsuri grave personalului (metanul lichid fiind
înmagazinat la 1600C), iar răspândirea lui constituie un pericol de inflamabilitate sau de explozie.
Apa trebuie folosită sub formă de perdele de apă, pentru stropitul cisternelor, a canalizărilor şi a
tuturor tablelor.
Toate navele de acest tip sunt de altfel prevăzute cu instalaŃii fixe de apă pulverizată. Dacă
gazul se aprinde, se recurge la spumă şi la pulberi, acestea din urmă fiind deosebit de eficiente
împotriva scăpărilor care s-au aprins în urma unei ruperi de Ńeavă sau defectării unei vane. Şi în
acest caz, o ventilaŃie adecvată este necesară pentru evacuarea gazelor.
Pentru coordonarea operaŃiilor de combatere a incendiilor de la bordul navelor acostate în
porturi, în FranŃa s-au elaborat directive care reglementează cu precizie câteva principii
conducătoare, şi anume:
 prevenirea şi organizarea luptei împotriva oricăror incendii care pot surveni în zona
portuară sau care se pot propaga dinspre mare, rămâne sub autoritatea comandantului portului;
 echipele de ajutor rămân sub comanda şi responsabilitatea şefilor lor ierarhici (pompieri,
docheri, etc.). În cazul unui incendiu izbucnit la bordul unei nave, conducerea combaterii
incendiului la bord revine căpitanului navei sau proprietarului navei.
Responsabilul fiecărei echipe de ajutor, sprijină pe căpitanul sau proprietarul vasului şi pune
la dispoziŃie personalul şi materialul de care dispune, conform indicaŃiilor căpitanului navei.
Căpitanul portului hotăreşte măsurile ce trebuie luate pentru a limita extinderea dezastrului
precum şi oportunitatea îndepărtării vasului sinistrat sau a altor vase sau mărfuri, din vecinătatea
vasului sinistrat.
Căpitanul portului arbitrează orice litigiu ce poate surveni între căpitanul navei şi
responsabilul unei echipe de salvare cu respectarea atribuŃiunilor fiecăruia. Pe un vas dezarmat sau
pentru o maşină – dispozitiv plutitoare, căpitanul portului ia măsuri urgente.
Dacă un incendiu se declară în incinta portuară, însă nu pe vas sau pe o maşină-dispozitiv
plutitoare, conducerea măsurilor de salvare revine comandamentului pompierilor portuari. Desigur,
că grupurile de pompieri portuari trebuie să fie dotate cu aparatură şi mijloace de stingere, de
evacuare a apei, fumului şi gazelor.
6.4. Stingerea incendiilor la aeroporturi şi aeronave
6.4.1.

Introducere

În dorinŃa omului de a zbura şi mai sus, mai repede şi mai departe, folosindu-se de cele mai
noi cuceriri ale ştiinŃei şi tehnicii secolului nostru, aviaŃia s-a dezvoltat şi continuă să se dezvolte
într-un ritm fără precedent, punând în centrul preocupărilor oamenilor de ştiinŃă găsirea de noi
metode, formule şi combinaŃii care să-i permită să reziste marilor exigenŃe ale viitorului.
Marile aeroporturi cuprind aerogările, depozitele centrale şi atelierele de reparaŃii,
hangarele, depozitele de produse petroliere, instalaŃiile de alimentare cu combustibil, depozitele de
mărfuri şi avioane.

Aeroporturile internaŃionale constituie adevărate complexe industriale, la care pericolul de
incendiu nu trebuie subestimat sau neglijat.
Potrivit prevederilor OrganizaŃiei InternaŃionale a AviaŃiei Civile, nivelul de protecŃie al
unui aeroport se determină prin raportul dintre lungimea avioanelor care utilizează aeroportul
respectiv şi frecvenŃa mişcărilor aeriene ce se execută pe acesta (decolări, aterizări).
Categoria aeroporturilor se determină, din punct de vedere al serviciilor de salvare şi
stingere, în funcŃie de calculul numărului mişcărilor avioanelor în timp de 3 luni. Astfel, în cazul
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când numărul mişcărilor avioanelor cu lungimea cea mai mare este de 700 sau mai mult, categoria
aeroportului se adoptă conform tabelului de mai jos.
Categoria aeroportului
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lungimea totală a avionului (m)
0–9
9 – 12
12 – 18
18 – 24
24 – 28
28 – 39
39 – 49
49 – 61
61 – 76

La noi în Ńară, în urma analizelor făcute, având la bază criteriile de mai sus şi perspectivele
de modernizare şi dotare, întâlnim următoarele categorii de aeroporturi:
 categoria 8 pentru: Bucureşti, Timişoara, ConstanŃa;
 categoria 6 pentru: Arad, Bacău, Baia Mare, Caransebeş, Cluj, Craiova, Iaşi, Oradea,
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş, Tulcea.
În celelalte Ńări, marile capitale: Paris, Moscova, Tokyo, Singapore, Amsterdam şi oraşele
New – York, Los Angeles, Frankfurt pe Main, sunt deservite de aeroporturi de categoria 9.
După destinaŃie, aeronavele se clasifică în:
a) aeronave sportive;
b) aeronave utilitare;
c) aeronave militare;
d) aeronave de transport:
- pasageri;
- marfă;
- mixte.
După numărul motoarelor, avioanele pot fi de următoarele tipuri:
a) monomotor: cu motoare clasice şi elice (ciclu alternativ);
b) bimotor;
c) trimotor (numai turboreactoare);
d) quadrimotor;
După forma aripilor pot fi:
a) cu aripi clasice;
b) cu aripi delta;
După felul încastrării aripii:
a) deasupra fuselajului (parasol);
b) la mijlocul fuselajului;
c) sub fuselaj.
După autonomia de zbor – distanŃa parcursă de un avion cu rezervoarele pline, în condiŃii
normale de zbor şi la viteze de croaziere, pot fi:
a) scurt curier – până la 1000 km;
b) mediu curier – până la 3000 km;
c) lung curier – până la 8000 km.
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Caracteristici constructive şi funcŃionale

Caracteristicile constructive şi funcŃionale ale aeroporturilor
Aeroportul este un ansamblu constituit dintr-un aerodrom, terenul, clădirile, amenajările şi
instalaŃiile necesare atât pentru decolarea, aterizarea, manevrarea, întreŃinerea şi adăpostirea
materialului volant, cât şi pentru deservirea sau adăpostirea pasagerilor şi a personalului tehnic şi
administrativ.
Aerodromul este terenul amenajat pentru decolarea şi aterizarea navelor aeriene, înzestrat cu
construcŃiile şi instalaŃiile necesare circulaŃiei acestora.
Terenul trebuie să îndeplinească anumite cerinŃe privind rezistenŃa solului, orizontalitate,
drenaj, permeabilitate, etc.
Intensificarea traficului aerian din ultimele decenii, asigurarea construcŃiilor optime de
confort şi securitate pentru pasageri, au impus anumite condiŃii pentru buna funcŃionare a
aeroporturilor, legate de dotările pe care acestea trebuie să le posede.
Un aeroport modern poate fi comparat cu un adevărat oraş, deoarece se impune existenŃa
unor clădiri cu diverse funcŃionalităŃi, ca şi o serie de instituŃii şi servicii.
În principal un aeroport modern cuprinde:
 clădirea aerogării de pasageri care conŃine spaŃii destinate fluxului de pasageri, săli de
aşteptare, zonele pentru control vamal şi de frontieră, restaurante, cinematografe, magazine şi alte
servicii, birourile agenŃiilor internaŃionale de transport aerian, diviziunile aeroportuare de control,
dirijare şi protecŃie a navigaŃiei aeriene, depozite;
 clădirea aerogării de mărfuri ce conŃine în principal spaŃii de depozitare a mărfurilor şi
fluxuri, servicii vamale aferente şi bineînŃeles, încăperile destinate birourilor personalului ce
deserveşte activităŃile CARGO;
 hangare pentru repararea avioanelor prevăzute cu anexe (laboratoare pentru verificarea
aparaturii de bord, atelierele pentru prelucrările mecanice, sudură în mediu cu argon, tapiŃerie,
magazii de piese, vestiare şi birouri;
 staŃii pentru traversarea oxigenului, azotului sau CO2;
 staŃii de compresoare de aer folosite atât pentru scule sau dispozitive puternice, cât şi
pentru înmagazinat butelii sub presiune;
 centrală de distribuŃie a energiei electrice racordată pe cel puŃin două circuite la Sistemul
Energetic NaŃional şi prevăzută cu generatoare de curent pentru cazuri de necesitate;
 centrală termică;
 crematoriu pentru gunoi – instalaŃie specifică aeroporturilor internaŃionale, având ca scop
arderea tuturor deşeurilor rezultate în incinta aeroporturilor pentru diminuarea riscului de
contaminare în cazul materialelor eventual infectate ce se vehiculează cu aeronavele;
 spaŃii de cazare destinate trupelor ce asigură apărarea (antiaeriană şi antiteroristă) a
aeroportului;
 garaje şi platforme de parcare a autovehiculelor de deservire a aeronavelor, pasageri şi
personalul propriu;
 depozite de carburanŃi – lubrifianŃi cu rezervoare de mare capacitate, subterane şi
supraterane, rampe de descărcare a combustibililor din cisterne, rampe de încărcare cu combustibil
a autoalimentatoarelor pentru aeronave, laboratoare de analiză a produselor petroliere.
De asemenea, specifice activităŃii aeroporturilor sunt pistele de decolare – aterizare, căile de
rulare şi platformele de parcare pentru aeronave.
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Caracteristici constructive şi funcŃionale ale avioanelor
Avioanele au în prezent forme extrem de variate, dar în general asemănătoare, şi sunt
formate din părŃi distincte care nu lipsesc la nici un tip de aparat.
Fuselajul este partea în care se transportă echipajul şi încărcătura utilă (pasageri sau marfă).
Uneori pe acesta se montează motorul sau motoarele la avioanele de transport bimotoare, trimotoare
şi chiar la cele cu patru motoare.
Pentru asigurarea zborului, avioanele de pasageri sunt multimotoare, cu posibilitatea
continuării zborului cu un motor sau chiar cu două cedate.
Pentru zborul la înălŃimi mari fuselajul trebuie să fie presurizat şi climatizat.
Aripa este organul specializat pentru furnizarea forŃei aerodinamice portante şi poate avea în
plan o formă dreaptă, în săgeată sau delta.
La majoritatea avioanelor de transport, motoarele sunt instalate pe aripă în diferite poziŃii
(sub aripă, deasupra ei, pe piloane, sub aripă), ajutând la reducerea momentului de înconvoiere al
aripii, produs de forŃele aerodinamice de portanŃă şi de rezistenŃă la înaintare.
Aripa este „mecanizată” cu dispozitive de hipersustenaŃie şi cu dispozitiv de reducere a
portanŃei de frânare aerodinamică care permit reducerea vitezei de zbor, sporirea substanŃială a
pantei de coborâre şi mărirea eficienŃei frânării la oprirea avionului pe sol.
Pe aripă sunt prevăzute aripioare, ca organe de comandă laterală care produc înclinarea
laterală a avionului.
La partea terminală a fuselajului se află ampenajele orizontale, primul este compus din
stabilizator (fix) şi profundor (mobil), iar al doilea din derivă (fixă) şi direcŃie (mobilă) care asigură
mărirea şi respectiv micşorarea altitudinii avionului pe traiectoria de zbor, stabilitatea şi
manevrabilitatea pe direcŃie, cu bracarea direcŃiei la dreapta sau la stânga.
Transmiterea mişcărilor de la manşă la aripioare şi profundor şi de la palonier la direcŃie se
face printr-un sistem denumit comenzi de zbor, care poate fi mecanic, hidraulic sau mixt.
Toate comenzile de zbor la avioanele moderne de transport sunt cel puŃin dublate, pentru
siguranŃa maximă de funcŃionare în zbor.
Trenul de aterizare este astfel conceput încât să asigure staŃionarea şi rularea avionului la
decolare şi la aterizare, precum şi amortizarea şocurilor la aterizare. Este echipat cu frâna pentru
oprirea, parcarea şi manevrarea avionului pe sol.
Ca poziŃie faŃă de centrul de greutate al avionului, trenul de aterizare poate fi clasic, adică cu
roŃile trenului principal în faŃă, sau triciclu – cu roŃile în spate, care prezintă o mai bună stabilitate la
decolări şi aterizări.
La cele mai multe tipuri de avioane trenul de aterizare este escamotabil, pentru reducerea
rezistenŃei la înaintare, poziŃia trenului fiind semnalizată optic şi acustic la bord.
Jambele trenului de aterizare sunt echipate cu amortizoare hidropneumatice.
InstalaŃia de frânare este prevăzută cu automate de desfrânare pentru evitarea blocării şi
patinării roŃilor sub efectul frânei şi apariŃia pericolului iminent de explodare a cauciucurilor şi de
pierdere a controlului direcŃiei de rulare. Aceasta este dublată de o instalaŃie de avarie.
În cazul aterizării forŃate (în afara aerodromului), trenul de aterizare nu se mai scoate, pentru
oprirea avionului pe o distanŃă cât mai scurtă şi evitarea degradărilor grave ale acestuia.
Pe aeroporturile din Ńara noastră operează numeroase tipuri de avionae de transport călători
şi mărfuri. Din punct de vedere al stingerii incendiilor, principalele puncte particulare pe un avion
sunt:
 rezervoarele de combustibil şi ulei;
 bateriile de acumulatoare;
 rezervoarele de lichid hidraulic;
 buteliile de oxigen.
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Rezervoarele de combustibil sunt montate în general în aripi (la unele tipuri pot apărea şi în
fuselaj). Comunică între ele, fiind prevăzute cu robinete de intercomunicaŃie. Pentru mărirea razei
lor de acŃiune, avioanelelor li se pot adăuga rezervoare suplimentare de carburanŃi, montate de
obicei sub aripi.
Rezervoarele de ulei sunt montate în axul motoarelor, înapoia sau în faŃa pereŃilor antifoc ai
acestora.
Bateriile de acumulatori sunt amplasate de regulă în partea din faŃă a aeronavei. La unele
tipuri de avioane pot fi montate în puŃul roŃii dinante. Sunt prevăzute cu racorduri de deconectare
rapidă.
Rezervoarele de lichide hidraulice sunt amplasate fie în partea dinainte a fuselajului, fie în
zona aripilor.
Buteliile de oxigen sunt montate în fuselaj, funcŃie de tipul avionului.
Caracteristici constructive ale hangarelor
Hangarele pentru avioane sunt construcŃii de gradul I – III rezistenŃă la foc, folosite atât
pentru gararea unor avioane, cât mai ales, pentru repararea, revizia motoarelor, având amplasate, în
acelaşi complex de clădiri, atelierele mecanice, de electricitate, vopsitorie, vulcanizare, etc.
Specific hangarelor sunt acoperişurile înalte, fără pod, cu elemente de construcŃie
nesprijinite pe stâlpi interiori. Hangarele sunt prevăzute cu instalaŃii de ventilaŃie, de încălzire (cu
apă caldă, cu abur de joasă presiune sau cu aer cald), de iluminat şi de forŃă.
În aceste construcŃii pot izbucni incendii:
- în hangar, când ard unul sau mai multe avioane, existând pericolul propagării incendiului
la elementele combustibile ale acoperişului;
- la elementele combustibile ale acoperişului, cu pericole de producere a unui incendiu şi la
avioanele din hangar.
6.4.3.

Caracteristicile incendiilor

Caracteristicile incendiilor la aeroporturi
Datorită varietăŃii de construcŃii cu diverse destinaŃii şi funcŃionalităŃi, nu se poate face o
caracterizare generală a modului de manifestare a incendiilor pe aeroporturi.
În funcŃie de lcoul de izbucnire, caracteristicile incendiilor se aseamănă cu cele ale
construcŃiilor civile şi industriale obişnuite, astfel:
- la clădirea aerogării de pasageri – cu clădirile cu aglomerări de persoane;
- la clădirea aerogării de mărfuri – cu depozitele de materiale diverse.
Anumite particularităŃi le întâlnim la hangarele pentru repararea avioanelor, care sunt tratate
separat.
Caracteristicile incendiilor la avioane
Caracteristica principală a incendiilor la aeronave o reprezintă stingerea unei mari intensităŃi
a arderii într-un timp foarte scurt. De aceea, este de o mare importanŃă existenŃa unor mijloace
suficiente ca număr şi disponibilităŃi tehnice, care să permită abordarea imediată şi eficientă a
operaŃiunilor de salvare şi de stingere. În cazul unui accident, gravitatea unui eventual incendiu
susceptibil de a influenŃa activitatea de salvare depinde în mare măsură de cantitatea şi amplasarea
carburanŃilor în aeronave şi a momentului în care se scurge din rezervoare şi tubulaturi.
O deosebită importanŃă trebuie acordată suprafeŃei pe care s-au revărsat lichidele
combustiblie (carburantul) din aeronavă.
Este necesară în acest sens cunoaşterea următoarelor noŃiuni:
Zona critică este porŃiunea de teren pe care s-a prăbuşit un avion şi în limitele căreia trebuie
să se asigure integritatea fuselajului aeronavei şi menŃinerea unor condiŃii acceptabile de viaŃă
călătorilor şi echipajului până la salvarea acestora.
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Zona critică este o noŃiune teoretică şi reprezintă suprafaŃa în interiorul căreia trebuie să se
localizeze incendiul, fiind socotită ca un dreptunghi cu lungimea egală cu cea totală a navei şi cu
lăŃimea variabilă în funcŃie de lăŃimea fuselajului.

Pe de altă parte, zona critică este şi o zonă practică, reprezentând suprafaŃa reală cuprinsă de
incendiu după producerea accidentului.
Calcularea zonei critice teoretice (AT) se face în funcŃie de lungimea totală a aeronavei,
astfel:
L < 12 m
AT = L x (12 m + W)
12 m < L < 18 m
AT = L x (14 m + W)
18 m < L < 24 m
AT = L x (17 m + W)
L > 24 m
AT = L x (30 m + W)
, unde L este lungimea avionului şi W lăŃimea fuselajului.
Din practica curentă s-a stabilit că este foarte rară întinderea unui incendiu pe toată zona
critică teoretică. De aceea, s-a introdus noŃiunea de zonă critică practică (Ap) care reprezintă 0,667
din aria totală.
Ap = 0,667×AT – aproximativ 2/3 din AT.
Incendiile la avioane pot izbucni în următoarele împrejurări:
a) când avioanele se află pe sol, în timpul reviziilor, al alimentării cu carburanŃi (din cauza
neluării măsurilor de protecŃie împotriva electricităŃii statice); la instalaŃiile electrice (ca urmare a
unor scurtcircuite); la motoarele cu reacŃie (ca urmare a aprinderii vaporilor de carburanŃi emanaŃi
de reactoare, încă aproape 20 minute după oprire); la motoarele cu piston, căldura conservată este
suficientă pentru aprinderea vaporilor şi după 10 minute de la oprire; în compartimentele pentru
călători şi de mărfuri (ca efect al autoaprinderii materialelor transportabile sau al intrării în reacŃie a
unora dintre ele); la instalaŃiile de oxigen ale navei (când în zona acestora şi în special la buteliile de
oxigen se lucrează cu unsori).
b) pe timpul decolării sau al aterizării nereuşite, urmată de prăbuşirea avionului, din cauza
unor defecŃiuni tehnice (tren de aterizare rămas închis, sau numai parŃial scos afară, ruperea părŃii
din faŃă a trenului de aterizare la depăşirea prin rulare a capătului pistei).
Prăbuşirile la aterizare pot fi cu şoc puternic sau cu şoc uşor.
În cazul prăbuşirii cu şoc puternic, aparatul se distruge, numărul victimelor este mare, iar
incendiul cuprinde întreaga aeronavă.
La prăbuşirea cu şoc uşor, fuselajul rămâne relativ întreg, existând posibilitatea ca în cazul
unei intervenŃii rapide să se asigure salvarea oamenilor în spaŃiul de timp necesar supravieŃuirii.
Ruperea rezervoarelor de carburant în cursul unui accident şi scurgerea carburantului extrem
de rapid sau a altor lichide inflamabile folosite în aviaŃie, prezintă un mare risc de aprindere în
contact cu părŃile metalice supraîncălzite ale aeronavei, prin apariŃia scânteilor mecanice la frecarea
fuselajului cu solul, a scânteilor electrice sau electrostatice datorate unor scurtcircuite sau scurgerii
carburantului şi frecarea acestuia cu aerul. Se dau, în acest sens, câteva caracteristici de bază ale
principalilor carburanŃi utilizaŃi în aeronautică, în tabelul de mai jos.
În toate situaŃiile, timpul de supravieŃuire al pasagerilor şi personalului navigant este scurt,
pentru salvarea lor fiind necesar să se ia măsuri rapide de limitare a propagării incendiului în
compartimentele cu călători. Pentru a mări posibilitatea de salvare este necesar ca timpul de intrare
în acŃiune a mijloacelor de stingere de pe bordul aeronavei să fie de cel mult 60 secunde sau chiar
mai mic.
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Caracteristici
Punct de
inflamare
Limita
inferioară de
explozie
Limita
superioară de
explozie
Temperatura de
aprindere
Temperatura de
autoinflamare
Viteza de
propagare a
flăcării /min.
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gazolină
benzină
- 60 0C

kerosen
- 40 0C

Tabel
amestec benzină +
kerosen
- 51 0C

1,4 %

1,4 %

1,16 %

7,6 %

5,3 %

7,63 %

- 45 0C...- 1 0C

+ 35 0C...+ 673 0C

- 23 0C...+ 30 0C

- 46 0C...163 0C

- 163 0C...232 0C

- 57 0C...527 0C

2,3 – 244 m

30,5 m

213 – 244 m

Una din caracteristicile incendiilor de avion, soldate cu prăbuşirea la sol, este timpul redus
rămas pentru executarea operaŃiunilor de salvare şi pentru lupta împotriva incendiului.
Datorită slabei rezistenŃe la foc a fuselajului şi lipsei compartimentărilor rezistente la
incendiu, acesta atinge intensitatea maximă în 1 – 2 minute, iar timpul rămas la dispoziŃia
pasagerilor şi echipajului pentru salvare nu este mai mare de 2 – 5 minute.
Din experienŃa practică rezultă că accidentarea unui avion de cursă lungă are loc cu
revărsarea carburanŃilor pe o suprafaŃă de aproximativ 2000 m2, miile de litrii de kerosen sau de
benzină uşoară întreŃin un incendiu complex de combustibili solizi, materiale uşoare, cauciuc.
Avioanele moderne de călători şi mărfuri au la bord cantităŃi de combustibili de peste 100.000 lictri,
care în caz de avarie se revarsă pe suprafeŃe mari astfel:
- 50 m3 acoperă o suprafaŃă de 2.497 m2;
- 100 m3 acoperă o suprafaŃă de 5.024 m2;
- 150 m3 acoperă o suprafaŃă de 7.508 m2;
- 200 m3 acoperă o suprafaŃă de 10.024 m2;
- 250 m3 acoperă o suprafaŃă de 12.463 m2.
Incendiul izbucnit la un avion prăbuşit degajă mari cantităŃi de căldură, fum, gaze fierbinŃi şi
nocive, cu efecte din cele mai grave asupra organismului uman.
În timpul incendiului fuselajul este supus acŃiunii flăcărilor. În special la avioanele
subsonice, construite din aliaj de aluminiu are loc topirea anumitor puncte din fuselaj, chiar după
două minute de la izbucnirea incendiului.
În interiorul fuselajului temperaturile şi fumul pot deveni periculoase într-un interval de 3
minute. Timpul în care omul este capabil să trăiască în condiŃiile expunerii la căldură are
următoarele valori:
- 50 min. la 70 0C;
- 30 min. la 90 0C;
- 20 min. la 120 0C;
- 10 min. la 160 0C;
- 5 min. la 250 0C.
Fumul şi gazele nocive fierbinŃi constituie un serios factor de panică. Acestea reprezintă şi
un impediment în acŃiunea de evacuare, mai ales pe timpul nopŃii, provocând totodată, iritarea
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ochilor şi căilor respiratorii, acŃionând în mod fatal asupra hemoglobinei, blocând accesul
oxigenului în sânge şi facilitând formarea carbo-oxihemoglobinei.
Fumul provine din descompunerea, datorită căldurii, a materialelor plastice, a uleiurilor
servomecanismelor, de la arderea scaunelor şi covoarelor. De asemenea, cu ocazia anumitor
accidente, turbinele motoarelor continuă să se rotească, gazele de combustie ale focarelor exterioare
sunt introduse în interior prin circuitul de aerisire, inundând cabina cu oxid şi bioxid de carbon.
În privinŃa gazelor toxice rezultate din arderea maselor plastice trebuie să se Ńină seama de
următoarele:
- la cele care conŃin carbon, oxigen şi hidrogen, numai oxidul de carbon prezintă pericol
deosebit pentru intoxicare;

- la cele care conŃin azot, acidul din compoziŃia acestor materiale prezintă mare pericol,
chiar mai mare decât oxidul de carbon;
- masele plastice care conŃin halogeni (clor, fluor, brom) prin ardere, în urma pirolizei,
degajă halogenuri de hidrogen, care sunt considerate mai toxice decât oxidul de carbon. Din această
cauză, toxicitatea fumului va creşte în locurile unde sunt supuse arderii materialele plastice
halogenate. Astfel, prin arderea substanŃelor din P.V.C., se degajă cantităŃi foarte mari de acid
cianhidric.
c) pe timpul zborului incendiile sunt foarte rare, dar nu trebuie excluse, Ńinându-se seama de
numărul mare de vieŃi omeneşti aflate în pericol şi de valoarea pagubelor materiale ce se pot
produce într-o catastrofă aeriană.
Cauzele cele mai frecvente ale izbucnirii incendiului la bordul unui avion aflat în zbor sunt:
- apariŃia unei cantităŃi de lichide inflamabile, ca urmare a scurgerii acestora prin avarierea
instalaŃiilor de combustibil, a sistemelor de ungere şi hidraulic, care fie se aprind în prezenŃa unor
surse de foc deschise, fie pot forma amestecuri explozive (vapori, benzină, aer), care se amorsează
sub acŃiunea unor factori exteriori, cum sunt trăsnetul, descărcările electrostatice;
- supraîncălzirea mecanică a motoarelor şi a aparatului de rulare, din care cauză se pot
aprinde substanŃele combustibile aflate în apropriere;
- supraîncălzirea conductorilor electrici şi aprinderea lor în canalele de cabluri;
- aprinderea sau autoaprinderea mărfurilor transportate;
- neglijenŃa în folosirea focului deschis de către pasageri şi echipaj.
Caracteristicile incendiilor izbucnite la hangare
În general, incendiile izbucnite la hangare au caracteristici şi manifestări asemănătoare cu
cele izbucnite la garaje, însă de proporŃii şi cu consecinŃe mult mai grave.
Incendiile izbucnite la hangare se propagă cu repeziciune datorită:
- marilor cantităŃi de lichide combustibile aflate în rezervoarele avioanelor;
- materialului combustibil din compunerea elementelor de construcŃie ale acoperişului;
- tirajului ce se formează prin deschiderea uşilor de evacuare a avioanelor;
- explozilor produse ca urmare a degajărilor de vapori a lichidelor combustibile.
În aceste încăperi există pericolul prăbuşirii acoperişului, generat de pierderea capacităŃii
portante a elementelor metalice de construcŃie ale acestuia, precum şi pericolul formării
amestecurilor explozive şi al amorsării acestora în prezenŃa oricărei surse de foc deschis dacă nu sau luat măsuri de ventilare a întregului spaŃiu afectat.
6.4.4.

Organizarea acŃiunii de intervenŃie

OrganizaŃia AviaŃiei Civile InternaŃionale (O.A.C.I) a emis în cadrul Almanahului
Serviciilor Aeroportuare, normele ce trebuiesc îndeplinite pentru lupta împotriva incendiilor şi
salvarea pasagerilor aeronavelor în dificultate. Acestea cuprind condiŃiile pe care trebuie să le
îndeplinească un aeroport pentru a putea interveni cu succes la stingerea unei aeronave incendiate.
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Compunerea formaŃiilor civile de pompieri, caracteristicile utilajelor de întreŃinere şi ale
substanŃelor de stingere folosite sunt prevăzute în funcŃie de categoria aeroportului.
Normele prezintă modul în care se execută intervenŃiile de salvare şi stingere a incendiilor
de aeronave.
Anexa 14 stipulează că statele membre al O.A.C.I. sunt obligate să pună în practică, pe
propriile aeroporturi, materialele şi serviciile de salvare şi stingere a incendiilor prevăzute. Aceasta
asigură realizarea unui grad ridicat de securitate pentru toate aeronavele la nivel mondial şi
abordarea în mod unitar a tuturor problemelor legate de lupta împotriva incendiilor, de aplicarea
imediată şi multilaterală a tuturor învăŃămintelor desprinse din acŃiunile de salvare şi stingere
efectuate pe oricare aeroport.
Pe plan naŃional, pe lângă aplicarea prevederilor normelor O.A.C.I. se mai folosesc o serie
de norme şi regulamente care stipulează proceduri şi acŃiuni în cazuri de necesitate.
Regulamentul CirculaŃiei Aeriene (R.C.A.) prevede modul în care se execută alarmarea în
cazuri speciale şi acŃiunile ce trebuiesc întreprinse de organele de trafic.
Reglementările internaŃionale pentru aeronautică conŃin capitole care tratează activitatea de
prevenire şi stingere a incendiilor la aeroporturi şi aeronave, dotarea cu mijloace de stingere şi
personal conform normelor O.A.C.I., precum şi modul de asigurare a căutării şi salvării victimelor
în cazul unor situaŃii speciale.
La nivelul întregii Ńări există convenŃii între toate ministerele, care prevăd cooperarea
acestora şi participarea la acŃiunile ce trebuiesc întreprinse pentru căutarea unei aeronave prăbuşite
sau obligată să aterizeze, salvarea oamenilor şi acordarea asistenŃei medicale, stingerii incendiilor
produse la aeronave sau alte obiective afectate de accident.
SubstanŃe stingătoare şi modul lor de folosire
O.A.C.I. recomandă ca pentru stingerea incendiilor izbucnite la avioane să se folosească
următoarele substanŃe stingătoare:
- substanŃe stingătoare principale: apa uşoară (light water), spumele proteinice, spumele
fluoroproteinice;
- substanŃe stingătoare complementare: dioxid de carbon, pulberi stingătoare, haloni.
De asemenea, O.A.C.I. recomandă cantităŃile substanŃelor stingătoare principale şi
complementare cu care să fie dotate maşinile de luptă din dotarea F.C.P. şi a subunităŃilor de
pompieri militari care asigură intervenŃia pe aeroport, în raport de categoria acestuia, aşa cum se
arată în tabelele de mai jos.
Tabel
Categoria
Spume de proteine
SubstanŃe complementare
aeroportulu
Apă pt.
Debit apă (l) Pulberi (kg)
Halogeni
CO2 (kg)
i
producerea
(kg)
spumei (l)
1
350
350
45
45
90
2
1000
800
90
90
180
3
1800
1300
135
135
270
4
3600
2600
135
135
270
5
8100
4500
180
180
360
6
11800
6000
225
225
450
7
18200
7900
225
225
450
8
0
10800
450
450
900
9
36400
13500
450
450
900

280

Servant pompier
Tabel
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Light - Water
Cantitatea de apă (l)
Debit light – water (l/minut)
230
230
670
550
1200
900
2400
1800
5400
3000
7900
4000
12100
5300
18200
7200
24300
9000

CantităŃile indicate în aceste tabele sunt determinate în raport de cantitatea de substanŃe
stingătoare necesre pentru a obŃine stingerea într-un minut, în interiorul zonei practice (când trebuie
să se reducă intensitatea iniŃială a incendiului cu 90% şi de cantităŃile de substanŃe
stingătoare necesare pentru continuarea lucrului la incendiu.
Cantitatea de apă folosită pentru producerea spumei necesare stingerii totale se calculează
astfel:
Q = Q1 – Q2
, unde:
Q – cantitatea totală de apă;
Q1 – cantitatea de apă necesară pentru localizarea incendiului în zona critică practică;
Q2 – cantitatea de apă necesară, când incendiul a fost localizat în zona critică şi se continuă
localizarea şi stingerea completă a acestuia.
Cantitatea de apă necesară pentru localizarea incendiului în zona practică (Q1) este:
Q1 = Ap x H x T
, unde: Ap – suprafaŃa zonei critice practice;
H – proporŃia de aplicare;
T – timpul de aplicare.
Cantitatea de apă (Q2) nu poate fi calculată exact, deoarece ea depinde de un mare număr de
factori variabili, din care cei mai importanŃi sunt: greutatea totală maximă a aeronavei şi cantitatea
maximă de carburanŃi a aeronavei.
Aceşti factori sunt stabiliŃi de o diagramă utilizată la calcularea cantităŃii de apă necesară
pentru fiecare categorie de aeroport în parte. Cantitatea de apă Q2 exprimată în procent faŃă de Q1
variază între 0% pentru aeroporturile de categoria 1 şi 170% pentru aeroporturile de categoria 9.
Tabelul de mai jos redă câteva valori aproximative ale cantităŃii de apă, în funcŃie de
categoria aeroportului.
Debitul spumei de proteine sau ale agentului A.F.F.F. (light water) nu pot fi inferioare celor
care sunt indicate în aceste tabele.
În cazul folosirii agenŃilor complementari, debitul este stabilit în aşa fel încât, să asigure
eficacitatea maximă agentului utilizat.
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Tabel
Categoria aeroportului
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q2 = % Q1
3
27
30
58
75
100
129
152
170

CantităŃile diverselor substanŃe stingătoare cu care sunt dotate autovehiculele de salvare –
evacuare sunt stabilite în funcŃie de categoria aeroportului şi de anumite indicaŃii specifice acestuia.
Rezerva de substanŃe stingătoare de spumare şi a celor complementare este egală cu 200% din
cantitatea substanŃelor cu care sunt dotate autovehiculele de intervenŃie şi se depozitează în aeroport
pentru refacerea plinurilor autovehiculelor.
EsenŃa acŃiunii de stingere cu pulberea stingătoare tip „Florex” constă în refularea a cel
puŃin 300 g pulbere la 1 m3 de spaŃiu închis, cea mai eficientă stingere obŃinându-se prin refularea
pulberii cu ajutorul pistoalelor din dotarea autovehiculelor cu pulberi (debit 400 kg/min.), dar
suprafaŃa incendiată să nu depăşească 400 m2.
Pe o suprafaŃă deschisă, când bate vântul sau plouă, o bună parte din praf (aproximativ
jumătate din cantitate) se pierde. Se impune, în acest caz, să se refuleze o cantitate de 750 g pulbere
pentru fiecare metru cub din spaŃiul incendiat.
În cazul incendiilor cu suprafeŃe mai mari de 400 m2, debitul de pulbere trebuie să fie de cel
puŃin 1000 kg/min.
Intervenind, de exemplu, pentru stingerea unui incendiu datorat unei catastrofe la o aeronavă
cu 70.000 l combustibil în rezervor, suprafaŃa pe care o ocupă acest avion este de circa 1800 m2.
Folosindu-se pentru stingere pulberea „Florex” este necesară o cantitate de cel puŃin 4.050 kg
pulbere, acoperindu-se suprafaŃa respectivă cu un nor de 3 m înălŃime.
Avantajul folosirii pulberii, constă în faptul că aceasta înlesneşte acŃiunea servanŃilor care
acŃionează cu spumă, ferindu-i de efectul căldurii radiate de incendiu, prin perdeaua protectoare ce
o creează.
Spuma mecanică este un excelent produs de stingere, deoarece are efect de stingere ridicat
asupra carburanŃilor lichizi şi solizi, izolându-i de mediul înconjurător, împiedicând evaporarea din
substanŃele supuse arderii, precum şi accesul aerului atmosferic proaspăt în zonele de ardere.
AcŃiunea ei este lentă, dar sigură. Pentru stingerea unui incendiu cu spumă mecanică este necesar să
se realizeze un strat de spumă cu grosimea de 0,50 m.
Refularea spumei se face imediat după stingerea flăcărilor cu pulbere stingătoare „Florex”,
acŃiunea acesteia având drept scop răcirea părŃilor fierbinŃi ale avionului incendiat şi evitarea
reaprinderii lichidelor revărsate sau a celorlalte substanŃe supuse arderii .
Întrucât spuma refulată pe corpul avionului incendiat se distuge destul de repede, este
necesar ca operaŃiunea de acoperire cu spumă a acestuia să se continue până la evacuarea sau
salvarea tuturor pasagerilor şi echipajului şi lichidarea totală a incendiului.
În ultima vreme, pentru stingerea incendiilor de carburanŃi de avioane se foloseşte apa
uşoară obŃinută dintr-un amestec cu apă (3% + 97% apă) care prin refulare la suprafaŃa
carburantului formează o peliculă cu efecte superioare spumei fizice.
Halonii se folosesc de obicei la stingerea incendiilor speciale.
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Aplicarea unui covor de spumă, ca măsură de protecŃie împotriva incendiilor, în cazul
aterizării forŃate
În unele cazuri de urgenŃă (mai ales la aterizările cu trenurile de aterizare blocate sau la
aterizările defectuoase) care se pot produce pe aeroport, este necesar să se aplice pe pista de
aterizare un covor de spumă capabil să reducă amploarea distrugerilor şi posibilitatea izbucnirii
unui incendiu după impactul cu solul.
Amplicarea acestui covor de spumă pe pistă, ca măsură de prevenire, prezintă următoarele
avantaje deosebite:
- reduce amploarea avariilor la aeronavă;
- reduce coeficientul de frecare pe pistă, permiŃând alunecarea aeronavei;
- reduce pericolul ca o scânteie produsă de frecare să determine aprinderea aeronavei;
- reduce pericolul incendiului produs din cauza scurgerii de carburanŃi din rezervoarele
sparte.
Măsura de acoperire a pistei cu spumă va fi luată de comandantul intervenŃiei, după
consultarea cu comandantul aeronavei şi comandantul aeroportului, Ńinând seama de toŃi factorii
care pledează pentru sau împotriva acestei hotărâri, cum ar fi:
- construcŃia avionului (elemente ca: rezistenŃa fuselajului la loviri şi căderi, aripi înalte sau
joase, avariile provocate de fragmente de elice rupte);
- abilitatea, experienŃa şi capacitatea pilotului de a asigura conducerea perfectă a aeronavei;
- natura, lungimea şi starea suprafeŃei pistei;
- greutatea navei la aterizare;
- condiŃiile de temperatură şi vizibilitate;
- dacă avionul nu poate să scoată trenul de aterizare principal sau dacă are un tren scos, dar
nu se poate introduce în locaşul special amenajat din fuselajul avionului;
- câte pneuri sau câte roŃi au fost avariate sau pierdute.
Totodată, comandantul intervenŃiei va mai Ńine seama şi de:
- timpul disponibil pentru producerea şi aplicarea covorului de spumă (operaŃia poate fi
desfăşurată aproximativ într-o oră sau mai mult, această durată fiind evaluată în funcŃie de natura
urgenŃei şi dimensiunile covorului;
- numărul şi posibilităŃile tehnico – tactice ale accesoriilor de producere a spumei (maşini
speciale de realizat covor de spumă, tunuri şi Ńevi generatoare de spumă);
- timpul necesar pentru refularea de către pompieri a covorului de spumă şi dacă este
eficient pentru a permite echipajului să arunce carburantul din rezervoare în aer, când apreciază că
este oportună această operaŃiune, în scopul reducerii riscului în momentul aterizării forŃate;
- ce efect va avea aplicarea covorului de spumă asupra căilor de acces ale aeroportului şi
care vor fi repercursiunile folosirii operaŃiunilor de curăŃare a spumei asupra securităŃii traficului de
pe aeroport;
- posibilitatea ca temperatura mediului ambiant să facă contraindicată aplicarea covorului
de spumă, din cauza pericolului de îngheŃare a apei conŃinute de aceasta, care va crea un grav
pericol dacă avionul va încerca să frâneze.
Luând în considerare elementele analizate deducem că iniŃiativa aplicării covorului de
spumă pe pistă, într-un caz de urgenŃă, trebuie să aparŃină responsabililor cu exploatarea zborului.
Cererea trebuie să emane de la comandantul aeronavei sau de la conducerea aeroportului,
presupunându-se că aceştia cunosc cel mai bine necesitatea folosirii covorului de spumă, iar
hotărârea o vor lua comandantul aeroportului sau locŃiitorul său, în cooperare cu comandantul
intervenŃiei.
Pe aeroporturile care nu sunt înzestrate cu material adecvat (maşini şi agregate specializate
de producere şi aplicare a covorului de spumă) nu trebuie să se încerce folosirea metodei.
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TEHNICA APLICĂRII COVORULUI DE SPUMĂ
Dacă s-a hotărât aplicarea covorului de spumă pe o pistă, pentru a oferi cele mai bune
condiŃii de securitate în cazul unei aterizări de urgenŃă, comandantul aeroportului sau locŃiitorul său
vor asigura ca:
- legătura radio să fie menŃinută permanent între comandantul intervenŃiei şi pilotul
avionului pe de o parte şi între comandantul aeroportului şi comandantul intervenŃiei pe de altă
parte, pentru ca fiecare să cunoască stadiul operaŃiunii;
- maşinile primei intervenŃii să nu fie întrebuinŃate la desfăşurarea acŃiunii de aplicare a
covorului de spumă, în afară de cazul când numărul acestor autovehicule păstrate în rezervă este
suficient şi pentru această operaŃiune.
Pentru aplicarea covorului de spumă, se va folosi în primul rând, autospeciale destinate
acestui scop. Acestea vor fi echipate cu agregate de producerea spumei care să deverseze produsul
în partea dinapoi a maşinii şi distribuirea uniformă a acesteia.
În desfăşurarea operaŃiunii se va Ńine seama de timpul necesar aplicării spumei şi
reîncărcării maşinilor cu apă şi spumogen, luându-se în acest sens, măsura aducerii la locul
intervenŃiei a unei cantităŃi suficiente de apă şi spumogen.
Organizarea alimentării cu aceste substanŃe se va face pe timpul întocmirii planului de
apărare, în aşa fel încât în momentul intervenŃiei toŃi factorii angrenaŃi să participe la executarea
activităŃilor prevăzute în timpul şi în modul aprobat.
ExperienŃa a arătat că la aterizare forŃată cu trenul de aterizare retras în locaşul său din
fuselaj, avionul se aşează pe sol mult mai departe – circa 150 – 600 m de pragul de aterizare
normal.
łinându-se seama de această particularitate, spuma trebuie aşezată astfel:
- în cazul aterizării unui avion cu avarii la bord, spuma trebuie refulată de la un puct faŃă de
pragul de aterizare, la o depărtare egală cu jumătatea distanŃei utile pentru aterizare;
- în cazul aterizării forŃate, cu trenul de aterizare blocat în lăcaşul său, spuma trebuie să fie
refulată, faŃă de pragul de aterizare, la o depărtare egală cu o treime din distanŃa disponibilă pentru
aterizare;
- lungimea şi lăŃimea covorului de spumă necesar va depinde de natura incendiului, de
tipul de avion, cantitatea de spumogen şi apă de care se dispune şi de timpul existent între anunŃarea
incidentului şi producerea aterizării forŃate.
În acest sens, tabelul de mai jos prezintă date referitoare la cantităŃile de apă şi spumogen
necesare realizării unui covor de spumă stabilite de către O.A.C.I. pentru situaŃia aterizărilor forŃate.
Tabel
Denumirea
La aterizări de
La aterizări forŃate cu trenul de aterizare blocat
avioane cu
bimotor cu
bi şi
cvadrimotoare
avarii la bord
elice
trimotor
cu elice
cu reacŃie
cu reacŃie
LăŃimea
8m
12 m
12 m
23 m
23 m
covorului
Lungimea
450 m
600 m
750 m
750 m
900 m
covorului
SuprafaŃa
3600 m2
7200 m2
9300 m2
17400 m2
20900 m2
pistei
acoperite cu
spumă
14440 l
30300 l
37800 l
71000 l
82200 l
Cantitatea de
apă
Spumă 3%
432 l
908 l
1135 l
2130 l
2365 l
Spumă 6%
865 l
1816 l
4260 l
4730 l
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OBSERVAłII
1. Cifrele din tabel au la bază ideea aplicării spumei de 5 cm, pentru un coeficient de
înfoiere de 12 şi 3,8 cm pentru un coeficient de înfoiere de 8;
2. LăŃimea indicată în tabel permite realizarea unui covor de spumă ceva mai mare decât
ecartamentul motoarelor majorităŃii avioanelor cvadrimotoare cu elice şi cu reacŃie ce aterizează pe
aeroporturile româneşti;
3. Dacă generatoarele de spumă utilizate sunt reglate pentru o concentraŃie mai mare de 3 –
6 %, doza de substanŃă va fi mărită;
4. Din cauza diferenŃelor constructive ale duzelor care calibrează spuma şi a erorilor de
dozaj a spumogenului, este necesar să se sporească cantităŃile de spumogen stabilite teoretic în
tabel, adăugându-se un plus de 5 – 10 % spumogen.
AlŃi factori de care trebuie să se Ńină seama pe timpul realizării covorului de spumă sunt:
- când condiŃiile de vizibilitate sunt reduse şi pilotul nu poate distinge începutul covorului
de spumă pe pistă, este necesar ca acesta să fie marcat sau semnalat prin repere foarte vizibile;
- toate persoanele a căror prezenŃă nu este absolut necesară, trebuie Ńinute departe de locul
intervenŃiei, până când toŃi călătorii şi echipajul au fost evacuaŃi şi nu au fost luate toate celelalte
măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;
- este de dorit să se lase un timp de 10 – 15 minute stratului de spumă înainte de a se
efectua aterizarea pentru a da posibilitatea apei din compoziŃia spumei să se aşeze pe suprafaŃa
pistei, sub covor. După o durată de două ore, două ore şi jumătate spuma va intra în procesul de
descompunere, în special pe timp de vară, când evaporarea apei şi uscarea spumei se produc mult
mai repede;
- pentru a fi eficace, este necesar neîntreruperea covorului de spumă. Neasigurarea
continuităŃii acestui covor poate duce la formarea scânteilor şi aprinderea vaporilor de hidrocarburi
prezenŃi în zonă;
- spuma trebuie să aibă grosimea de cel puŃin 5 cm pentru a se putea aşterne uniform şi a-şi
păstra calitatea de a Ńine apa la suprafaŃa pistei, evitându-se scurgerea exagerată a acesteia din cauza
înclinării longitudinale sau transversale a pistei;
- după ce s-a realizat covorul de spumă, pista trebuie folosită de pompieri, aceştia
amplasându-se într-un punct de unde vor putea să intervină fără riscul de a se răsturna maşinile de
luptă. Când avionul a aterizat, maşinile de luptă îl vor urma, de-a lungul pistei în vederea
desfăşurării rapide a operaŃiunilor de salvare şi stingere.
Organizarea cooperării
Coordonarea între serviciile de pompieri ale aeroporturilor - cele ce conlucrează cu acestea
în caz de necesitate (pompieri din localităŃi apropiate, pompieri din unităŃi economice apropiate,
servicii medicale, poliŃie, jandarmi) trebuie să fie asigurată în prealabil, pentru executarea
intervenŃiilor în cooperare, conform planului unic de intervenŃie.
Factorii de decizie din aeroporturi (comandant, coordonator de zbor, turn de control) trebuie
să dispună de o hartă caroiată detaliată a aeroportului şi împrejurimilor imediate (până la 5 km).
Aceasta trebuie să conŃină topografia terenului, căile de acces şi circulaŃie, poziŃionarea surselor de
apă. Această hartă trebuie să se găsească la formaŃia civilă de pompieri din aeroport, la subunitatea
în al cărei raion de intervenŃie se află aeroportul, precum şi la alte servicii care acŃionează în caz de
alarmare.
Un sistem de legături specializate trebuie instalat pentru a permite comunicarea directă între
formaŃiile de pompieri şi turnul de control, precum şi comunicarea între punctul de comandă şi
maşinile care intervin. Sistemul de comunicaŃii trebuie să asigure în acelaşi timp şi anunŃarea
operativă a tuturor forŃelor de cooperare în caz de intervenŃie la incendiu.
Cooperarea se organizează conform planurilor de cooperare, cu toate organele Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor, precum şi cu formaŃiunile Ministerului Apărării NaŃionale, care se
găsesc la aeroport.
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Executarea intervenŃiei

IntervenŃia formaŃiei civile de pompieri
Conform normelor internaŃionale, pe aeroporturi, în funcŃie de categoriile acestora, se
constituie formaŃii civile de pompieri. Acesea sunt amplasate într-o clădire în alcătuirea căreia sunt
cuprinse: centrala telefonică cu staŃii de alarmare şi radiotelefon, spaŃii de odihnă pentru pompieri,
vestiare, grupuri sanitare complete, sală de studiu, magazii de materiale şi substanŃe de stingere,
atelier pentru reparaŃii şi întreŃinere, garaj pentru autospeciale şi platforme de parcare.
În dotarea formaŃiilor de pompieri intră stingătoarele portabile şi transportabile, precum şi
autospecialele de stins incendii.
Numărul şi tipul autospecialelor, precum şi necesarul de substanŃe stingătoare pentru
aeroporturi sunt prevăzute de asemenea, în normele internaŃionale. Redăm în acest sens necesarul
de autospeciale p.s.i, în tabelul de mai jos.
Tabel
Categoriile aeroportului
Vehicule de intervenŃie
Vehicule grele
rapide
1
1
0
2
1
0
3
1
0
4
1
1
5
1
1
6
1
2
7
1
2
8
1
2
9
1
2 sau 3
În ceea ce priveşte autospecialele grele, numărul prevăzut este minim şi nu limitativ, cu atât
mai mult cu cât cantitatea de apă necesară numai pentru producerea spumei folosită la stingerea
unei aeronave incendiate pe un aeroport de categoria a 8-a, de exemplu, este de 27.300 l cu un debit
de soluŃie de 10.800 l/min.
Acesta înseamnă fizic 3 autospeciale APCA cu 9.000 l fiecare, nemaipunând la socoteală
apa folosită ca atare, necesară răcirii fuselajului şi vecinătăŃilor.
Ca substanŃe complementare, pentru aceeaşi categorie de aeroport sunt prevăzute:
- 450 kg pulberi stingătoare, sau
- 450 kg haloni, sau
- 900 kg CO2
În caz de înlocuire a unei substanŃe stingătoare cu alta se folosesc următoarele echivalente:
- 1 kg de pulberi sau haloni = 1 litru apă care este folosit pentru producerea spumei
proteice;
- 2 kg de CO2 = 1 litru apă folosit pentru producerea spumei proteice;
- 1 kg de pulberi sau haloni = 0,66 litri apă folosit pentru producerea spumei
fluoroproteinice sau spumei light water;
- 2 kg de CO2 = 0,66 litri folosit pentru producerea spumei fluoroproteinice sau spumei
light water.
FormaŃia civilă de pompieri a aeroportului trebuie să aibă un sistem eficient de comunicaŃii
cu toŃi factorii de răspundere din aeroport.
Ea trebuie să urmărească în permanenŃă mişcarea aeronavelor în zbor sau la sol. În acest
sens, personalul trebuie să dispună de mijloacele de urmărire şi comunicare operativă cu sediul
formaŃiei pentru alarmare rapidă în caz de necesitate. Supravegherea se execută permanent, pe
durata activităŃii aeriene prin observări din puncte fixe şi prin executarea serviciului de rond.
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IntervenŃia pompierilor militari la aeroporturi
Recunoaşterea
Se execută, respectând aceleaşi reguli şi principii ca la clădirile cu aglomerări de persoane,
punându-se accent deosebit pe problemele privind metodele, mijloacele şi căile de salvare a
persoanelor aflate în diferite încăperi.
De asemenea, o problemă importantă ce trebuie avută în vedere de comandantul gărzii de
intervenŃie, este aceea a posibilităŃilor şi direcŃiilor de propagare a incendiilor.
De remarcat şi faptul că nu se întreprinde nici o acŃiune pe timpul recunoaşterii, decât în
prezenŃa personalului specializat al aeroportului.
Stingerea incendiilor la aeroporturi
Normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi regulile ce trebuiesc respectate de către
personalul ce deserveşte instalaŃiile, depozitele şi celelalte spaŃii ale unui aeroport nu se deosebesc
de cele stabilite pentru locurile de muncă similare din alte obiective economico-sociale.
În general, aceleaşi reguli şi principii de stingere le regăsim la clădirile administrative, cu
aglomerări de persoane, depozite de lichide combustibile, depozite de mărfuri, ateliere de întreŃinere
şi reparaŃii, gospodării de cabluri, ş.a.m.d.
IntervenŃia pompierilor militari la avioane
Recunoaşterea
În momentul când se anunŃă că un avion se află în stare „critică” (are defecŃiuni tehnice
care-l obligă să execute o aterizare forŃată), comandantul intervenŃiei este obligat, prin intermediul
turnului de control sau prin comunicări radio directe cu comandantul aeronavei (dacă are în dotare
staŃie de radio pe aceeaşi lungime de undă cu cea a turnului de control) să stabilească:
- care este tipul aeronavei aflată în pericol şi lungimea pistei pe care va ateriza;
- carburantul folosit pentru propulsia motoarelor şi substanŃele stingătoare ce pot fi folosite
pentru stingerea acestuia;
- numărul persoanelor aflate la bord şi starea acestora;
- numărul şi starea mijloacelor de salvare de la bordul navei şi dacă pasagerii au fost
atenŃionaŃi asupra păstrării calmului, în vederea prevenirii sau reducerii stării de panică, a folosirii
mijloacelor de salvare din dotarea avionului şi a păstrării rapide şi în ordine a aeronavei imediat
după aterizare.
La avioanele prăbuşite, ca urmare a decolării sau aterizării nereuşite, după ajungerea la locul
catastrofei, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
- situaŃia pasagerilor şi a personalului navigant, existenŃa mijloacelor de salvare de la
bordul avionului, posibilităŃile concrete şi măsurile ce trebuiesc luate pentru evitarea acesteia;
- modul de manifestare a incendiilor la fuselaj, în special în zona ieşirilor de evacuare şi
salvare;
- starea rezervoarelor de carburanŃi, avariile produse la acestea sau la conductele de
alimenatre şi necesitatea obturării lor, suprafaŃa pe care s-au scurs carburanŃii şi dacă aceştia s-au
incendiat ori nu;
- natura mărfurilor şi bagajelor aflate în avioane şi pericolul pe care îl reprezintă acestea
pentru propagarea incendiului în întregul fuselaj;
- tipul motoarelor şi locul lor de dispunere, dacă au fost cuprinse de incendiu şi modul de
manifestare a acestuia;
- dacu au fost concentrate la locul catastrofei toate forŃele şi mijloacele de pe aeroport
prevăzute a interveni, conform variantelor din planul unic de intervenŃie.
Evacuarea pasagerilor şi a echipajului
O sarcină de maximă răspundere a personalului care intervine la stingerea incendiului unei
aeronave este salvarea pasagerilor şi a echipajului navei.
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Pentru aceasta, timpul de intervenŃie necesar începerii operaŃiunilor de salvare – evacuare
trebuie să fie de maxim 3 minute, iar când starea căilor de acces şi vizibilitatea în toate zonele
aeroportului sunt optime, acest timp trebuie să fie de maxim 2 minute.
Timpul de intervenŃie este timpul care se scurge între prima alarmă a serviciilor de pompieri
şi prima intervenŃie efectivă la locul de salvare.
Pentru salvarea şi evacuarea pasagerilor şi echipajului se folosesc uşile şi ferestrele
aeronavelor.
Principalele ieşiri de evacuare sunt:
- uşa de acces a echipajului;
- ieşirea de securitate din dreapta (câteodată accesul în avion se poate face şi prin uşa de
serviciu a lavabourilor, prin cea a compartimentului bagajelor şi mărfurilor);
- uşa principală de acces în cabinele călătorilor, care este situată la majoritatea aeronavelor,
în spate, pe partea stângă a corpului navei.
Majoritatea ieşirilor se deschid spre exterior şi sunt articulate la partea dinainte. De
asemenea, majoritatea mânerelor se învârt în sensul acelor de ceasornic.
Uneori şi ferestrele avionului sunt proiectate pentru a servi ca ieşiri de salvare. Aceste ieşiri
sunt marcate la exterior cu galben, fiind prevăzute cu zăvoare care permit deschiderea hublourilor
din interior cât şi din exterior.
Amplasarea ieşirilor de salvare nu este aceeaşi pe toate tipurile de avioane. Ele pot fi totuşi
uşor identificate datorită marcărilor care le împrejmuiesc pe fuselaj şi pe dispozitivele de acŃionare
a acestora.
Uşile principale ale unor tipuri de avioane mai moderne sunt prevăzute şi cu tobogane de
evacuare, care fie că trebuie acŃionate la sol de către servanŃi, fie că sunt autogonflabile, trebuind
numai să se sară peste ele.
Alte tipuri de avioane sunt prevăzute cu scări mobile de salvare. După deschiderea
zăvoarelor şi împingerea uşii în sus, servanŃii pot trage în afară scara mobilă, urmând ca pasagerii să
coboare pe aceasta.
Numărul mare de pasageri aflaŃi într-un avion prăbuşit, pericolul iminent de intoxicare sau
carbonizare, impun necesitatea executării de către pompieri a unor tăieri în pereŃii fuselajului pentru
realizarea a cât mai multor deschideri de salvare.
Deşi deschiderea unei breşe în pereŃii fuselajului avioanelor de transport modern este cât se
poate de dificilă datorită pericolului penetrării unor instalaŃii vulnerabile, al distrugerii unor
conducte ce ar putea cauza iniŃierea ori reaprinderea incendiului, a metalului utilizat în construcŃie,
a osaturii întărite a fuselajului şi a izolaŃiei metalice, constructorii au prevăzut pentru fiecare tip de
avion mai multe zone marcate vizibil cu roşu sau galben, care în caz de nevoie pot fi decupate cu
ajutorul fierăstraielor abrazive, se realizează în acest fel uşi suplimentare de salvare.
Această cale de dislocare sau salvare a pasagerilor şi echipajului dintr-o aeronavă
accidentată se va urma, totuşi numai în cazurile extreme, când uşile de salvare normale sunt blocate,
sau când locul unde sunt blocate victimele nu permite evacuarea lor pe uşile de salvare.
Când ieşirile de salvare sunt întrebuinŃate pentru aerisire, deschiderea lor se va face pe
partea din care bate vântul.
ToŃi membrii echipajului sunt instruiŃi cum să procedeze în caz de incident pe aeronavă,
pentru evacuarea de urgenŃă a ocupanŃilor navei şi îndepărtarea lor din zona periculoasă. Aceştia
vor executa, de asemenea, instrucŃiunile privitoare la utilizarea toboganelor de evacuare şi a corzilor
de salvare. Totodată, echipamentul de salvare de pe aeroport trebuie să conŃină pasarele de
debarcare lejere, care să poată fi folosite în situaŃia în care echipamentul navei nu funcŃionează.
Când toboganele sunt amenajate şi se află în serviciu, ele vor fi mânuite de către servanŃii
echipelor de salvare imediat după sosirea lor la locul accidentului. După acŃionarea toboganelor
servanŃii echipelor de salvare le vor menŃine în poziŃie verticală pentru a-i ajuta pe călători să se
ridice şi să se îndepărteze de aeronavă.
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Pasagerii care folosesc pentru salvare corzile fixate pe aripile avionului, vor fi lăsaŃi să
alunece lin pe bordul de fugă sau de-a lungul baleŃilor. ServanŃii îi vor ajuta să evite rănirea în
contactul cu jambele aparatului.
Stingerea incendiului
În cazul declanşării unei alarme, semnalând o aeronavă în stare de urgenŃă, vehiculele din
dotarea formaŃiunii de pompieri şi a pompierilor militari vor acŃiona pentru deplasarea urgentă la
locurile de aşteptare stabilite anterior, sau aliniat la locul în care se află aeronava semnalată.
Efectivele de intervenŃie vor ocupa o poziŃie strategică în raport cu locul în care se află staŃionată
aeronava în pericol sau în care riscă să se producă accidentul.
StaŃionarea în aşteptare a maşinilor şi utilajelor trebuie să se facă în locuri în care acestea nu
vor putea fi afectate de aeronava venită la aterizare, având defecŃiuni la trenul de aterizare şi a cărei
direcŃie de înaintare la sol poate deveni imprevizibilă. În aceste cazuri este de preferat ca utilajele de
intervenŃie să urmărească aeronava după ce aceasta a luat contact cu solul.
IntervenŃia pentru evacuarea şi salvarea pasagerilor şi echipajului, respectiv pentru stingerea
incendiului la avioanele mari ridică probleme deosebite, determinate de numărul mare de oameni
aflaŃi în pericol în aeronavă, marile cantităŃi de carburanŃi aflate în rezervoarele planurilor şi sub
fuselaj, uneori scurse pe pistă în timpul impactului cu solul, gata în orice moment să se aprindă, sau
deja incendiate.
Sarcina cea mai importantă a pompierilor o reprezintă în primă instanŃă stingerea flăcărilor
de pe fuselaj şi executarea evacuării şi a salvării oamenilor aflaŃi în pericol.
Stingerea flăcărilor se realizează cu 2 – 4 pistolae de refulare a pulberii Florex, acŃiune
urmată imediat de lucrul a 2 – 4 Ńevi generatoare de spumă (numărul Ńevilor se stabileşte la calculul
„zonei critice” specifice fiecărui tip de avion, în fucŃie de dimensiunile acestuia), cu misiunea de
răcire a fuselajului şi împiedicarea reaprinderii acestuia. Concomitent se destină cel puŃin două Ńevi
generatoare pentru răcirea surselor potenŃiale de aprindere şi, eventual, pentru acoperirea
carburantului revărsat.
Amplasarea forŃelor şi mijloacelor şi ducerea luptei se fac, de regulă, în raport de direcŃia
vântului (când putem schimba poziŃia avionului) şi de modul cum s-a împrăştiat pe teren
carburantul care s-a scurs din rezervoare.
Când nu se poate schimba poziŃia avionului, amplasarea forŃelor şi mijloacelor, precum şi
ducerea luptei se fac fără a se Ńine seama de direcŃia vântului, pe ambele părŃi ale fuselajului şi pe
drumul cel mai scurt, jeturile de pulbere se refulează astfel încât flăcările care înconjoară nemijlocit
fuselajul să fie repede înlăturate.
IntervenŃia se face, pe cât posibil, în direcŃia axului longitudinal al avionului, din faŃă sau
din spate, fuselajul constituind un sprijin pentru şefii de Ńeavă.
După stingerea flăcărilor de pe fuselaj, în dreptul ieşirilor de salvare, pe toată durata fazei de
salvare şi de evacuare a călătorilor şi echipajului, maşinile de luptă îşi vor înceta lucrul, dar vor
rămâne la locul catastrofei, în măsură să intervină în caz de nevoie. Fac excepŃie maşinile de luptă
care aliementează Ńevile de spumă, aflate în funcŃiune pentru răcirea în continuare a fuselajului,
motoarelor, rezervoarelor, precum şi cele care acoperă cu spumă stratul de carburanŃi revărsaŃi în
zona critică.
ToŃi servanŃii maşinilor concură la desfăşurarea operaŃiunilor de salvare a oamenilor din
compartimentele de călători şi a echipajului. Şoferii autospecialelor pentru lucrul cu pulberi şi cu
spumă vor executa realimentarea acestora cu substanŃe necesare continuării luptei, folosind rezerva
adusă la incendiu sau pe cea a aeroportului.
Momentul deschiderii uşilor de salvare şi începerea operaŃiunii de evacuare, vor fi hotărâte
de comandantul intervenŃiei, după consultarea comandantului navei şi comandantului aeroportului
şi, bineînŃeles, după realizarea lichidării incendiului în zona critică şi constatarea că această zonă
este acoperită de spumă şi se află în afara pericolului de reapariŃie a flăcărilor.
Echipele specializate de salvatori, execută următoarele operaŃiuni:
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- instalează scările de evacuare, benzile rulante, pernele pneumatice de salvare,
autospecialele de intervenŃie la înălŃime sau platformele hidraulice şi scările de incendiu de pe
maşinile de luptă, în dreptul ieşirilor de evacuare şi al zonelor marcate pentru desfacerea în vederea
realizării acestor ieşiri, când uşile normale de evacuare sunt blocate şi nu po fi deschise;
- execută deschiderea ieşirilor de evacuare sau practică deschideri în corpul fuselajului,
folosind mijloacele tehnice din dotarea autospecialelor de descarcerare;
- execută evacuarea persoanelor valide, şi le transportă imediat la autobuzele special
destinate. Pentru grăbirea ritmului de evacuare, se vor folosi în primul rând toboganele şi pernele de
salvare.
RăniŃii transportabili vor fi duşi urgent la autosalvările concentrate la locul incendiului,
conform prevederilor P.U.I., unde li se vor acorda primul ajutor medical sumar, direct la locul
catastrofei după care vor fi scoşi din zonă, folosidu-se personalul şi aparatura serviciului medical de
urgenŃă şi reanimare.
Comandantul intervenŃiei, prin activitatea de recunoaştere permanentă, trebuie să stabilească
locul persoanelor rănite şi blocate de elementele de construcŃie ale avionului şi să ia măsuri de
acordare a primului ajutor medical pe loc şi de salvare a acestora. Pentru îndepărtarea resturilor
metalice sub care se află oameni, vor fi folosite mijloace speciale existente pe aeroport sau aflate în
dotarea autospecialelor de descarcerare.
Comandantul intervenŃiei trebuie să imprime operaŃiunii de salvare un ritm atât de alert,
încât acestea să se termine într-un interval de 3 – 5 minute de la începerea intervenŃiei.
Stabilind că are loc scurgerea carburanŃilor pe pistă sau în zona catastrofei, fapt ce are ca
urmare directă mărirea suprafeŃei incendiate, comandantul intervenŃiei trebuie să ia măsuri de
limitare a acestor scurgeri, realizând diguri de pământ sau nisip sau, dacă condiŃiile de teren permit,
chiar săpând mici şanturi de canalizare a lichidului spre gropi sau porŃiuni de teren fără obiecte şi
materiale în jur, de unde acesta să fie recuperat sau stins cu uşurinŃă.
După terminarea operaŃiunii de salvare şi de evacuare a pasagerilor şi echipajului, întreg
efortul forŃelor prezente la locul catastrofei se va îndrepta spre lichidarea incendiului de carburant
revărsat.
Stingerea incendiilor de carburanŃi revărsaŃi începe, de asemenea, cu lucrul pistoalelor de
refulare a pulberii Florex combinat cu cel al Ńevilor generatoare de spumă.
Trebuie avut în vedere ca pistoalele de refulare a pulberii să acŃioneze de la o oarecare
depărtare de lichidul incendiat, ştiindu-se că jetul compact de pulbere este complet neeficace în
stingere şi că numai norul de pulbere, înalt de 3 m are efect asupra flăcărilor. Jetul de spumă trebuie
refulat în aşa fel încât el să nu împrăştie carburantul scurs din rezervoare.
În cazul în care aeronava se află în dificultate datorită supraîncălzirii frânelor sau a
incendierii roŃilor, se va realiza dispozitivul de luptă numai în faŃa sau în spatele trenului de
aterizare, niciodată perpendicular pe direcŃia de înaintare a acestora, pentru a se evita accidentările
în cazul exploziei roŃilor. Nu trebuie confundată situaŃia frânelor supraîncălzite cu incendiul de
frâne. În primul caz răcirea se produce fără necesitatea unei intervenŃii din exterior, iar la avioanele
cu elice, se foloseşte motorul din dreptul trenului de aterizare afectat la o turaŃie ridicată, care prin
continuarea funcŃionării creează un curent de aer suficient răcirii frânelor. Majoritatea aeronavelor
cu motoare reactive au roŃile dotate cu fuzibile care cedează la temperaturi aproximativ de 177 0C,
permiŃând dezumflarea pneurilor înainte ca acestea să ajungă la o presiune periculoasă. Cum
încălzirea frânelor se transmite la roŃi este indispensabil să se aplice substanŃa stingătoare în această
zonă. Dacă operaŃiile de răcire trebuiesc continuate după stingerea incendiului, substanŃa de răcire
va fi dirijată numai asupra frânelor. O răcire prea rapidă a unei roŃi supraîncălzite riscă să producă
spargerea acesteia, datorită diferenŃelor mari de temperatură pe care le suportă elementele
componente ale jambelor. Nu trebuie utilizate decât în ultimă instanŃă jeturile compacte de apă.
Se poate utiliza apa pulverizată, dar este recomandat ca aceasta să se facă cu jeturi
intermitente de 5 – 10 s pe durata unei jumătăŃi de minut. AgenŃii chimici în pudră au o capacitate
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limitată de răcire, dar o mare eficienŃă la stingere. Odată pneurile desumflate, se poate utiliza
oricare substanŃă stingătoare nemaiexistând pericolul exploziei.
În cazul incendiilor produse la motoarele turboreactoare când toate sistemele de stingere nu
sunt eficace, după oprirea motorului afectat se poate interveni, folosind pentru stingere halon,
anhidridă carbonică sau pulberi. Se mai poate utiliza spumă sau apă pulverizată pentru a evita
încălzirea structurilor adiacente aeronavei. Nu trebuie aplicată spumă la priza de aer sau la gura de
evacuare, decât în cazurile în care alte substanŃe stingătoare nu reuşesc să controleze incendiul care
ameninŃă să se dezvolte.
ServanŃii nu trebuie să se apropie la mai puŃin de 7,5 m de priza de aer sau 45 m de gura de
evacuare, pentru a nu fi afectaŃi de efectul de sucŃiune sau suflul motorului.
Majoritatea motoarelor actuale au în componenŃa lor piese din titan. În cazul în care, datorită
unui incendiu de motor acestea se aprind, stingerea nu se poate executa cu substanŃe clasice de care
dispun marea majoritate a unităŃilor. Dacă incendiul este circumscris în interiorul tubomotorului,
este posibil ca piesele să fie lăsate să ardă, fără ca aeronava să fie afectată, dar cu condiŃia să nu
existe amestecuri de vapori inflamabili la suprafaŃa motorului şi să se protejeze integritatea
motorului şi a structurilor vecine.
FrecvenŃa aliajelor pe bază de magneziu în structurile aeronavelor pun probleme deosebite
de luptă împotriva incendiilor atunci când piesele având în componenŃă acest metal sunt afectate.
Forma şi volumul pieselor pe bază de magneziu la structurile normale nu permit aprinderea acestor
elemente decât după o expunere îndelungată la foc. Se întâlnesc totuşi excepŃii, în cazul pieselor
mici pe bază de magneziu, la instalaŃiile motrice ce se pot inflama în urma unui incendiu de motor,
ca şi cazul pieselor trenurilor de aterizare ce se pot aprinde în urma unui incident survenit la
aterizare. Piesele de magneziu care ard pot fi atacate în fazele iniŃiale, cu substanŃe stingătoare
speciale concepute pentru incendiile de metale piroforice. Atunci când în ardere se află mari
cantităŃi de magneziu, aplicarea unor jeturi compacte de apă este totuşi inoportună. Aplicarea
masivă de spumă este recomandată în cursul perioadelor critice, atunci când scurgerea carburantului
constituie pericolul principal. Odată terminate operaŃiunile de salvare şi recuperare, este de dorit
deseori să se aplice jeturi mari de apă către piesele de magneziu încă în combustie, chiar dacă
rezultatul imediat indică o intensificare localizată a flăcărilor şi jerbe de scântei. Punerea la punct de
substanŃe de stingere speciale continuă, dar starea actuală privind acest subiect şi experienŃa
acumulată sunt de natură să facă imposibilă pentru moment formarea unor recomandări precise sau
definirea unor metode de acŃiune cu rezultate sigure.
În ceea ce priveşte măsurile referitoare la securitatea servanŃilor, trebuie subliniat faptul că
tot personalul care participă la acŃiunile de salvare-stingere trebuie să poarte echipamentul de
protecŃie adecvat. ProtecŃia echipamentului trebuie completată cu asigurarea unor linii generatoare
de spumă pentru realizarea culoarelor de acces şi evacuarea pentru servanŃi şi pentru pasageri.
Salvatorii trebuie să cunoască perfect valoarea şi limita echipamentului de protecŃie de care
dispun, pentru a evita situaŃiile de falsă securitate. Ei trebuie să cunoască primejdiile la care riscă
să-i expună involuntar pe ocupanŃii aeronavei la traversarea unei atmosfere periculoase. Trebuie
evitat ca realizarea protecŃiei cu spumă să se facă direct pe corpurile salvatorilor pentru a nu le
îngreuna sau împiedica vizibilitatea. De asemenea, trebuie cunoscut faptul că protejarea cu apă a
salvatorilor aflaŃi în apropierea unei puternice surse de radiaŃii calorice trebuie executată fără
intermitenŃă până la depărtarea de aceasta. În caz contrar, apa impregnată sau aflată pe costumul de
protecŃie începe să se evapore, ajungând la temperatura de fierbere şi producând ea însăşi arsuri
grave.
De asemenea, combustia şi carbonizarea materialelor din interiorul cabinei pot produce gaze
toxice periculoase: CO, HCl, Cl, acid cianhidric. Pompierii care vor trebui să intre într-o cabină
plină de fum, vor trebui să poarte aparate individuale autonome de respirat sau măşti împotriva
gazelor cu cartuşe filtrante adecvate.
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IntervenŃia pompierilor militari la hangare
Recunoaşterea
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească:
1) Când în hangare ard avioane:
- numărul de avioane incendiate, locul de izbucnire, proporŃiile şi modul de manifestare ale
incendiului;
- numărul avioanelor neincendiate, dar aflate în pericol şi necesitatea protejării lor până la
evacuare;
- poziŃia avioanelor incendiate faŃă de vecinătăŃi, căile, mijloacele şi ordinea de evacuare
rapidă a acestora, pericolul propagării incendiului de la avion la elementele de construcŃie;
- locul unde se va asigura stingerea avionului incendiat.
2) Când ard elementele de construcŃie ale hangarului:
- tipul construcŃiei hangarului, starea elementelor de construcŃie ale acestuia, existenŃa
pericolului de prăbuşire şi zona unde este posibil să se producă, avioane sau utilaje de valoare ce
pot fi afectate de prăbuşire şi măsurile ce se impun pentru scoaterea rapidă a acestora din zona
periclitată;
- suprafaŃa incendiată, direcŃiile de propagare a incendiului şi necesitatea executării unor
tăieri în scopul limitării acestei propagări, pericolul incendierii avioanelor sau a altor materiale ca
urmare a căderii jăratecului sau a unor părŃi aprinse din astereală;
- numărul avioanelor din hangar aflate în pericol de incendiere sau de distrugere, ca urmare
a prăbuşirii acoperişului, măsurile ce trebuiesc luate pentru menŃinerea capacităŃii portante a
elementelor de susŃinere a acestuia şi pentru protejarea avioanelor până la scoaterea lor din zona
periclitată, căile şi mijloacele ce vor fi folosite în această operaŃiune.
Stingerea incendiului
În situaŃia producerii incendiului pe teritoriul unui hangar comandantul intervenŃiei este
obligat să organizeze acŃiunea de stingere pe două sectoare de intervenŃie, şi anume:
- un sector de intervenŃie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului la avioanele
incendiate şi de protejare a avioanelor vecine aflate în pericol, până la organizarea evacuării
acestora în afara hangarului incendiat. Se vor folosi, de regulă, Ńevi de apă, cu excepŃia cazurilor
când ard carburanŃi, când se va acŃiona cu spumă;
- un sector de intervenŃie cu misiune de localizare şi lichidare a incendiului izbucnit la
acoperiş şi de păstrare a capacităŃii portante a elementelor metalice de construcŃie ale acestuia,
destinându-se Ńevi tip „B” care vor acŃiona în interiorul hangarului, de pe scări culisabile fixate pe
pereŃii hangarului, cât mai aproape de elementele pe care urmează să le protejeze sau să le stingă.
În cazul unui incendiu generalizat, în hangar şi la acoperişurile acestuia, se organizează un
singur sector de stingere, cu dispozitivul de intervenŃie amplasat pe perimetrul hangarului şi dotat
cu numărul de Ńevi tip „B” şi de tunuri stabilit prin P.U.I.. Şi în acest caz, comandantul intervenŃiei
trebuie să concentreze întregul efort al forŃelor şi mijloacelor de care dispune pentru evacuarea din
hangar a cât mai multor avioane, luând totodată măsuri de păstrare a capcacităŃii portante a
elementelor metalice, până la scoaterea pe piste a aeronavelor, după care se trece la îndeplinirea
misiunii de lichidare totală a incendiului.
Pentru evacuare se vor folosi mijloace de tracŃiune din dotarea aeroportului, sarcina
executării acestei operaŃiuni încredinŃându-se personalului tehnic specializat de pe aeroport.
În cazul revărsării carburanŃilor în hangar, comandantul intervenŃiei, concomitent cu
operaŃiunea de evacuare, sub protecŃia jeturilor de apă pulverizată, a avioanelor periclitate de
incendiu, va realiza diguri de nisip pentru limitarea scurgerii carburanŃilor şi acumularea acestora
într-o zonă unde se va executa stingerea incendiului cu jeturi de apă compacte, când stratul de
carburanŃi are grosimea mai mică de 5 cm sau cu spumă când stratul este mai gros. Ulterior, se va
acŃiona şi asupra orificiului sau spărturii prin care carburantul se scurge, încercându-se obturarea
acestora prin astuparea cu dopuri de lemn sau îndoirea conductelor deteriorate.
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Pentru evitarea exploziei rezervoarelor cu carburanŃi încălzite, ca efect al căldurii radiate,
comandantul intervenŃiei trebuie să deŃină Ńevi cu apă pentru răcirea acestora.
O atenŃie deosebită se va acorda securităŃii servanŃilor, în special a celor care acŃionează de
pe scări culisabile, scări fixe de incendiu sau autospeciale de intervenŃie la înălŃime, aceştia fiind
obligaŃi să se asigure de treptele scărilor sau de elementele sigure ale construcŃiilor.
ServanŃii care acŃionează în interiorul hangarului se vor amplasa cât mai aproape de pereŃii
portanŃi ai acestuia şi vor acŃiona echipaŃi cu costumele de protecŃie anticalorice şi aparatele de
respirat.
6.4.6.

Concluzii şi învăŃăminte

Din acŃiunile de salvare şi de stingere întreprinse, privind desfăşurarea cu succes a
operaŃiunilor, au rezultat două concluzii foarte importante legate de:
- timpul de intrare în dispozitivul de luptă;
- mijloacele tehnice aflate la dispoziŃia forŃelor ce intervin.
Normele în vigoare, având la bază caracteristicile materialelor utilizate în industria
aeronautică şi comportarea acestora la foc, a stabilit că o intervenŃie la o aeronavă incendiată are
şanse să fie încununată cu succes numai dacă aceasta se întreprinde la cel mult 2 minute de la
declanşarea incendiului.
După acest termen, intervenŃia are mai mult o valoare morală.
Pentru aceasta, maşinile de intervenŃie aflate în dotarea forŃelor ce intervin pe aeroport
trebuie să asigure deplasarea la locul catastrofei în cea mai mare viteză. Normele internaŃionale
prevăd ca maşinile rapide de intervenŃie să atingă o viteză maximă de cel puŃin 105 km/h, cu o
acceleraŃie de minim 80 km/h în 25 secunde.
Aceasta trebuie să asigure transportul şi refularea a cel puŃin 1200 litri de substanŃă
stingătoare pe minut pentru tunuri şi Ńevi de refulare.
Pentru realizarea acestor timpi minimi de intervenŃie este necesară o anunŃare promptă a
incidentului la forŃele ce intervin, precum şi realizarea unor căi de acces practicabile în orice
anotimp către orice punct al aeroportului.
Dotarea actuală a aeroporturilor din Ńara noastră nu asigură condiŃiile cerute de normele
internaŃionale privind existenŃa unor mijloace rapide de intervenŃie, capabile să protejeze pasagerii
şi aeronava până la sosirea mijlaocelor grele de stingere.
Se impune astfel, studierea adoptării pe maşinile de producŃie internă a unor rezervoare
pentru realizarea cantităŃii minime iniŃiale de substanŃă spumantă şi a unor autospeciale cu praf,
azot, haloni, etc. Lipsesc, sau sunt insuficiente, mijloacele necesare de intervenŃie pentru realizarea
tăierilor în fuselaj şi executarea deschiderilor pentru evacuarea persoanelor în cazul în care ieşirile
de necesitate nu pot fi utilizate datorită deformărilor sau a poziŃiei incendiului.
Proprii accidentelor aeronavelor la sol sunt scurgerile de carburant din rezervoarele
amplasate în planurile deteriorate, cu pericolul împrăştierii carburantului pe suprafeŃe mari şi
aprinderii acestuia, făcând imposibilă aproprierea de aeronavă şi salvarea pasagerilor.
Rezultă de aici necesitatea dotării formaŃiilor de pompieri ale aeroporturilor cu utilaje
speciale de realizare a unor covoare de spumă. Normele internaŃionale pretind ca realizarea
covorului de spumă să se facă cu maşini speciale, altele decât cele folosite la stingere, iar cantităŃile
de apă normate necesare pentru formarea acestuia, în funcŃie de tipul de avion sunt cuprinse între 30
şi 70 de mii litri.
Pentru executarea stingerii incendiilor la avioane de mare capacitate cu înălŃimi ale
fuselajului de 5 – 6 m, unele firme au realizat utilaje cu braŃe telescopice prevăzute cu nacelă.
InstalaŃia de alimentare cu apă pentru stingere este solidară cu braŃul şi alimentează un tun
acŃionat de la maşina de intervenŃie de către conducătorul acesteia. Utilajul prezintă avantaje
privind reducerea personalului de deservire, diminuarea factorului om din zonele de pericol,
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posibilitatea folosirii la stingere a clădirii înalte (turnuri de control), adoptarea unor baterii
cu elemente optice pentru iluminarea unor zone etc.
Până la realizarea unor utilaje de înaltă eficienŃă şi adoptarea acestora pe aeroporturile
noastre, este necesară luarea unor măsuri mai hotărâte pentru încadrarea F.C.P., conform
prevederilor legale, cu asigurarea efectivă a personalului cu activitatea operativă necesară pe toată
durata unei zile şi posibilitatea anunŃării şi adunării acestuia în timp util.
Se impune, de asemenea, realizarea unui plan de intervenŃie la nivelul fiecărui aeroport,
considerându-se toate utilajele şi mijloacele existente ce pot fi utilizate, precum şi mobilizarea şi
îndrumarea operativă şi eficientă a acestora pentru fiecare ipoteză de incendiu considerată în planul
de autoapărare.
7. Stingerea incendiilor în industria energetică
7.1. Stingerea incendiilor la întreprinderile de lacuri şi vopsele
7.1.1.

GeneralităŃi

Întreprinderile de lacuri şi vopsele prezintă pericol din punct de vedere al dezvoltării şi
propagării incendiilor, ca urmare a caracteristicilor substanŃelor folosite în procesul tehnologic,
ridicând în faŃa comandantului stingerii probleme deosebite în organizarea şi conducerea
intervenŃiei.
Ele sunt amplasate în clădiri care ocupă suprafeŃe mari, cu un singur cat sau mai multe, de
gradul I, II rezistenŃă la foc.
Au prevăzute suficiente deschideri şi căi de acces, care permit atacul incendiului din mai
multe direcŃii.
Datorită procesului tehnologic, planşeele nu sunt construite pe întreaga suprafaŃă, ci numai
pe o parte (mai multe părŃi) a clădirii cu destule goluri practicate pentru instalaŃii sau sub formă de
grătar (planşee tehnice).
Caracteristica constructivă a acestor întreprinderi face ca incendiul să se poată propaga în
plan orizontal şi vertical, în scurt timp pe suprafeŃe mari.
7.1.2.

ProprietăŃile substanŃelor şi caracteristicile incendiilor

La fabricarea lacurilor şi vopselelor se folosesc ca materie primă şi semifabricate,
următoarele substanŃe:
- substanŃe peliculogene (uleiurile şi răşinile);
- dizolvanŃi (benzine, white-spirt, benzen, toluen, xilen, etc.);
- plastifianŃi;
- sicativi (naftenaŃi, rezinaŃi, oleaŃi);
- pigmenŃi (oxizi, negru de fum, etc.), materiale de umplutură (cretă, barită, gipsul, etc.) şi
auxiliare.
DizolvanŃii, uleiurile şi plastifianŃii se găsesc în stare lichidă, pigmenŃii se utilizează sub
formă de granule şi pulbere, iar celelalte substanŃe sunt în stare solidă.
Majoritatea acestor substanŃe au punctul de inflamabiliate relativ scăzut (mai puŃin
uleiurile), sunt mai uşoare decât apa, nu sunt miscibile cu aceasta, iar unele pot forma amestecuri
explozive: benzenul, white-spirtul, praful de colofoniu, negrul de fum. În general, produsele finite
prezintă aceleaşi caracteristici ca şi substanŃele care intră în procesul tehnologic. În secŃia amestec şi
frecat vopsele, deoarece în atmosferă se găsesc vapori ai solvenŃilor, incendiul odată declanşat se
poate dezvolta cu rapiditate, uneori putându-se produce chiar explozii succesive.
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În fabricile unde se folosesc nitropigmenŃi şi nitroceluloză pericolul exploziei este foarte
mare. Incendiul izbucnit datorită exploziei, creează noi focare, iar viteza de dezvoltare poate depăşi
20 m/min.
Puterea calorică dezvoltată de substanŃele care ard variază între 7000 şi 11000 kcal., aceasta
face ca incendiul să se dezvolte cu rapiditate, în plus creează pericol pentru rezistenŃa elementelor
de construcŃie şi greutăŃi în acŃiunea de localizare şi lichidare a incendiului ca urmare a
temperaturilor ridicate (1000 – 2000 0C).
ExistenŃa în secŃie a dizolvanŃilor şi a altor substanŃe inflamabile, face ca incendiul să
cuprindă suprafeŃe mari în timp scurt.
Dezvoltarea incendiului este favorizată şi de existenŃa deschiderilor şi a instalaŃiilor de
ventilaŃie din fiecare secŃie.
ExistenŃa în construcŃie a elementelor combustibile, contribuie la propagarea incendiului.
La secŃia fierbătorie pericolul propagării incendiului se măreşte datorită spumării şi
debordării uleiului.
În urma unor avarii la reactoare, uleiul se poate revărsa de la caturile superioare la cele
inferioare. Acelaşi fenomen are loc şi în cazul reactoarelor şi dizolvatoarelor pentru răşini.
SolvenŃii şi vopselele din ambalaje (butoaie, bidoane, etc.) pot exploda împrăştiind
conŃinutul la distanŃe mari, creând noi focare care uneori se pot contopi, dând naştere la incendii pe
mari suprafeŃe.
Acest fenomen a avut loc la întreprinderile de lacuri şi vopsele POLICOLOR – Bucureşti în
1975, unde în urma incendiului izbucnit, produsele finite (vopsea pe bază de nitro) răbufneau şi
explodau aruncând conŃinutul la mari distanŃe cu ameninŃare directă către depozitul de solvenŃi şi
rezervoarele supraterane. SuprafaŃa cuprinsă de incendiu a fost de 5000 mp.
La depozitele de pigmenŃi, la secŃia frecat vopsele şi secŃia de preparat lacuri de
nitroceluloză există posibilitatea formării amestecurilor explozive. Incendiul se propagă la întregul
volum al încăperii cu rapiditate, deoarece viteza de ardere a acestora este mare. Un pericol mare îl
prezintă nitroceluloza umectată.
Incendiul izbucnit în Polonia la depozitul de materii prime în care se aflau nitropigmenŃi,
rezină şi colofoniu s-a propagat foarte repede, pe o suprafaŃă mare creând noi focare (în urma
exploziilor) la depozit, laborator, secŃia trafo, secŃia nitro, magazia de nitroceluloză şi alte încăperi.
Reactoarele, conductele şi alte instalaŃii cedează din cauza temperaturilor sau a undei de şoc
(în urma exploziei) producând revărsarea conŃinutului şi deci propagarea şi intensificarea
incendiului.
În timpul arderii, se pot degaja următorii produşi:
- CO ca urmare a arderii dizolvanŃilor, uleiurilor şi negrului de fum;
- oxizi de azot, acid cianhidric ca urmare a arderii lacurilor şi produselor pe bază de
nitroceluloză;
- fumul degajat este de culoare cenuşie – neagră şi se degajă din abundenŃă având în
conŃinut şi diferite gaze toxice, funcŃie de substanŃele care ard.
Căldura se transmite în general prin toate formele cunoscute. Ea se transmite mai mult prin
convecŃie şi radiaŃie, deoarece substanŃele incendiate sunt lichide şi în stare de vapori.
Pentru stingere se folosesc următoarele substanŃe stingătoare:
- spumele (chimice şi mecanice);
- apa sub formă pulverizată sau de jet compact;
- dioxidul de carbon;
- pulberile stingătoare;
- nisip, pământ;
- aburul.
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Succesul acŃiunii de stingere la aceste obiective, depinde în mare măsură de alarmarea
operativă şi deplasarea în timp util a forŃelor. Obligatoriu vor intra în compunerea gărzii de
intervenŃie autospecialele A.T.I. şi Asp.S.. De exemplu, incendiul izbucnit la POLICOLOR –
Bucureşti a fost observat de către pompierul de rond, astfel că a alarmat imediat formaŃia
obiectivului însă din cauza panicii, subunitatea de pompieri a fost anunŃată după cca. 25 minute.
Deplasarea trebuie făcută cu forŃe suficiente şi special trebuie să se aibă în vedere nevoile de
substanŃe stingătoare pentru producerea spumei, cât şi a cantităŃilor mari de apă necesare. La
incendiul produs la POLICOLOR s-au concentrat mai multe formaŃii, cât şi subunităŃi de pompieri.
a) Recunoaşterea
Este necesar să se execute în timp scurt şi cu maximum de eficacitate.
Se poate executa pe mai multe direcŃii şi de către mai multe grupe de recunoaştere, funcŃie
de complexitatea secŃiei incendiate.
Obligatoriu trebuie să fie cooptat şi consultat personalul tehnic al obiectivului.
La depozitele de solvenŃi, de negru de fum şi secŃiile în care lucrează pe bază de nitro,
recunoaşterea trebuie făcută atent pentru a nu fi surprinşi de eventualele explozii.
Se va urmări:
- modul de aducere a semifabricatelor dintr-o secŃie în alta (prin conducte cu ajutorul
pompelor sau prin simpla cădere; ex.: aducerea solvenŃilor sau uleiurilor la secŃia amestec şi a
răşinilor în reactoare);
- dacă valŃurile au fost oprite şi dacă cazanele au fost îndepărtate de lângă valŃuri;
- dacă secŃia frecat vopsele comunică cu secŃia amestec sau alte secŃii;
- dacă a fost pusă în funcŃiune instalaŃia de stingere;
- măsurile luate de conducerea obiectivului şi formaŃia civilă de pompieri până la sosirea
subunităŃii;
- pericolul de spumare al autoclavelor sau reactoarele;
- pericolul de explozie al reactoarelor sau substanŃelor folosite în procesul tehnologic;
- ermetizarea utilajelor şi încăperilor în scopul introducerii CO2;
- necesitatea protejării utilajelor şi aparatelor tehnologice;
- dacă există pericolul revărsării lichidelor aflate în procesul tehnologic (din reactoare şi de
la un cat la altul);
- modul de stivuire al ambalajelor cu produse (butoaie, bidoane, etc.) şi pericolul de
rostogolire al acestora.
b) Stingerea incendiului
ServanŃii vor folosi în timpul lucrului aparatele izolante, se vor amplasa în aşa fel încât să
fie feriŃi de undele de şoc în caz de explozie. De asemenea, vor folosi costume aluminizante contra
temperaturii ridicate.
Se va determina concentraŃia de CO şi se vor lua măsurile care se impun.
Încă din timpul recunoaşterii se va da atenŃie salvării oamenilor.
Evacuările de materiale se vor face în special de la depozitele cu produse finite, precum şi
de la secŃiile frecat vopsele (vasele cu vopsea). Pentru această acŃiune se vor folosi muncitori din
întreprindere. Se va pune accent pe evacuarea acelor substanŃe care prezintă pericol de explozie şi
care sunt în imediata apropiere a focarelor de incendiu.
Deoarece construcŃiile acestor întreprinderi au mai multe etaje, pentru organizarea şi
conducerea intervenŃiei, sectoarele de intervenŃie se vor stabili pe etaje, pe tronsoane, pe perimetrul
clădirilor.
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Pentru stingere se va asigura de la început ermetizarea spaŃiului incendiat şi punerea în
funcŃiune a instalaŃiilor de inundare cu aburi sau gaze inerte.
Se vor realiza dispozitive circulare pentru atacul incendiului, răcirea continuă a instalaŃiilor
şi construcŃiilor cu jeturi de apă.
Butoaiele din vecinătatea incendiului se vor răci cu jeturi de apă pentru a preveni aruncare
capacelor şi răspândirea conŃinutului.
Stingerea incendiilor la cazane şi reactoare se face cu ajutorul spumei. Pentru lichidarea
arderii lichidelor revărsate se poate folosi nisipul sau pământul.
Din experienŃa practică reiese că la incendiile de alcool etilic atacul cu spumă poate fi
declanşat numai după ce se înlătură posibilităŃile scurgerii alcoolului şi a spumei prin locurile
avariate ale rezervorului. La astfel de incendii este recomandabil să se evacueze alcoolul etilic din
rezervor cu sifoane speciale dacă nu există rezervor de avarie.
Se va opri funcŃionarea secŃiei, se vor închide ventilele pe conductele de transport a
solvenŃilor şi a altor lichide.
Stingerea incendiilor izbucnite la secŃia amestec şi frecat vopsele
Aici incendiile pot izbucni la cazane, la valŃuri sau la amestecătoare.
Pentru lichidarea incendiilor, se foloseşte apa pulverizată sau spuma. Atunci când secŃia
dispune de instalaŃii de inundare cu abur sau CO2, se folosesc acestea.
Stingerea incendiilor izbucnite la secŃia de preparare a lacurilor şi răşinilor
În aceste secŃii incendiul poate izbucni la reactoare sau la dizolvare.
Stingerea se bazează pe acoperirea aparatelor şi oprirea accesului oxigenului în zona arderii,
folosind în acest scop spumele.
După caz, pentru unele instalaŃii şi materiale, se vor folosi stingătoarele cu pulbere şi
instalaŃiile de stingere cu CO2.
Pentru stingerea lacurilor de nitroceluloză revărsate se va folosi pământul sau nisipul,
spumele sau pulberile stingătoare.
Acolo unde se folosesc instalaŃiile speciale de stingere cu CO2 este necesar să se asigure
închiderea ermetică a încăperilor.
La o asemenea secŃie (secŃia nitro) a avut loc incendiul în iulie 1975 la POLICOLOR din
Bucureşti. În urma acestui incendiu s-au retras o serie de învăŃăminte, astfel:
- incendiul este precedat de explozii puternice atât în secŃia nitro cât şi a butoaielor cu
vopsea;
- unda de şoc a exploziei a distrus o parte din geamurile secŃiei, a fost posibilă acŃiunea
instalaŃiei de stingere cu CO2, iar pătrunderea forŃelor s-a făcut cu multă greutate;
- s-a dovedit practic posibilitatea salvării de la distrugere a restului obiectivului, incendiul
fiind localizat la secŃia respectivă ca urmare a acŃiunii hotărâte, curajoase şi cu forŃe suficiente a
subunităŃilor de pompieri din municipiul Bucureşti.
La folosirea substanŃelor stingătoare, nu se vor folosi concomitent şi apa şi spuma asupra
aceleiaşi instalaŃii (separat) pentru ca aceasta din urmă să nu fie degradată.
Între reactoarele şi dizolvatoarele incendiate (sau din zona cuprinsă de incendiu) şi restul
reactoarelor se vor crea ziduri de apă şi se vor lua măsuri pentru răcirea acestora.
În sectoarele de intervenŃie grele şi la intervenŃiile de durată, servanŃii vor fi rulaŃi. La
POLICOLOR incendiul a durat numai 3 ore, timp în care totuşi servanŃii au fost rulaŃi.
Atacul focaruluii, pe cât va fi posibil, se va face numai concentric, forŃele fiind dirijate către
acele focare în care se pot produce explozii.
OfiŃerul tehnic şi şeful de garaj se vor îngriji de asigurarea pe tot timpul acŃiunii a
cantităŃilor de substanŃe de stingere necesare, a mijloacelor de protecŃie suplimentare, precum şi
schimbarea celor deteriorate.
La locul incendiului, se va asigura un post medical de prim-ajutor, pentru eventualele cazuri
de intoxicaŃii sau accidente (în urma exploziilor).
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Acolo unde s-a folosit spuma pentru lichidare, aceasta va continua să fie refulată 2 – 3
minute şi după încetarea arderii flăcărilor.
Consultarea permanentă a personalului tehnic, privind măsurile legate de procesul
tehnologic şi folosirea substanŃelor stingătoare, funcŃie de particularităŃile arderii fiecărei substanŃe,
este necesară.
În cazul incendiilor de proporŃii, se va organiza grupa operativă de stingere.
După terminarea acŃiunii la locul incendiului, va fi lăsată în supraveghere, fie formaŃia cu
tehnica în dispozitiv, fie maşini de luptă din dotarea subunităŃii care să fie în măsură să intervină la
nevoie (la POLICOLOR au rămas în dispozitiv cca. 30 ore).
Totuşi, în funcŃie de situaŃie, atunci când la incendiu au intervenit şi alte forŃe (formaŃia
civilă de pompieri şi alte subunităŃi) ordinea retragerii este cea indicată în regulament.
7.1.4.

Concluzii

Incendiile izbucnite la fabricile de lacuri şi vopsele fac parte din incendiile de natură
chimică a căror stingere pune probleme deosebite.
IntervenŃia la aceste incendii se face în condiŃii grele (mediul toxic, pericol de explozie şi
temperaturi ridicate).
Stingerea cere din partea servanŃilor mult curaj, pricepere, dârzenie şi rapiditate în acŃiune.
Comandantul stingerii trebuie să cunoască bine caracteristicile incendiilor, comportarea la
ardere a diferitelor substanŃe, principiile şi modul de acŃiune pentru stingerea acestor incendii.
Orice incendiu izbucnit în acestă ramură a economiei trebuie lichidat în cel mai scurt timp,
printr-o intervenŃie rapidă, bine concepută, organizată şi condusă, care să salveze de la distrugere
aceste obiective.
7.2. Stingerea incendiilor la întreprinderi de prelucrare a maselor plastice
7.2.1.

Introducere

În ultimele decenii, preocupările chimiştilor s-au îndreptat cu mare stăruinŃă şi spre alte
materiale în afară de cele tradiŃionale (lemnul, metalele, betonul etc.) folosite în construcŃii,
industria constructoare de maşini, obiecte de uz casnic etc. şi anume spre materialele plastice.
Industria prelucrării materialelor plastice, ramură relativ nouă a industriei chimice, s-a
dezvoltat şi se dezvoltă continuu în Ńara noastră satisfăcând tot mai mult cerinŃele industriei,
agriculturii, construcŃiilor, precum şi ale cetăŃenilor.
Sarcini deosebite revin şi industriei prelucrătoare de mase plastice, astfel încât reperele din
materiale plastice să fie prezente în cele mai diverse domenii de activitate. Ponderea cea mai
însemnată o deŃin produsele realizate din polistiren expandat şi policlorură de vinil (P.V.C.).
Realizarea pe scară tot mai largă a produselor din materiale plastice, a generat, pe lângă
problemele de ordin tehnologic, o serie de dificultăŃi din punct de vedere al protecŃiei contra
incendiilor în astfel de obiective.
Incendiile produse în astfel de obiective au acreditat ideea că principala cauză a distrugerilor
– cu excepŃia efectelor termice ale incendiului – o constituie influenŃa acidului clorhidric gazos
rezultate prin ardere, asupra elementelor de construcŃie şi instalaŃiilor. În acelaşi timp, demnă de
luat în seamă este şi toxicitatea ridicată a produselor de ardere rezultate prin descompunerea
materialelor plastice.
În raport de natura şi compoziŃia lor, materialele plastice pe timpul incendiului se comportă
diferit.
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Din punct de vedere al comportării la foc se pot distinge următoarele tipuri de materiale
plastice:
- materiale cu ardere rapidă şi stingere dificilă (materiale poliacrilice);
- materiale cu ardere lentă care se autoîntreŃin (acetatul de celuloză plastifiat cu peste 50%
plastifianŃi normali, polietilenă, polipropilenă, polistiren, poliuretan);
- materiale cu ardere foarte lentă care se autoîntreŃin (acetat de celuloză şi P.V.C. plastifiat
cu mai puŃin de 50% plastifianŃi normali, polietilenă ignifugată, răşini epoxidice, răşini fenolice);
- materiale autostingătoare (acetat de celuloză, PVC plastifiat cu întârzieri de flacără,
poliamide, poliesterul colorat, răşina de melamină);
- materiale necombustibile, care se carbonizează fără flacără (policarbonaŃi, răşini fenolice
cu adaosuri minerale).
Pentru cunoaşterea mai bine a particularităŃilor incendiilor de materiale plastice, este necesar
să se cunoască caracteristicile de ardere ale diferitelor materiale plastice.

7.2.2.

Caracteristicile de ardere ale diferitelor materiale plastice

Polietilena se aprinde uşor. După îndepărtarea flăcării, arderea continuă până la epuizare. Se
topeşte şi cade sub formă de picături în flăcări (ploaie de foc). Arde independent cu flacără galbenă
mică, miros de stearină, cu viteza de ardere şi topire de 6g/min. (până la epuizare).
Polistirenul compact se aprinde mai uşor ca polietilena. După îndepărtarea flăcării arderea
continuă până la epuizare. Produce funingine abundentă. Se topeşte şi cade sub formă de picături,
cu viteza de ardere de 24 g/min.. În urma folosirii apei la stingere se formează o crustă, care
protejează focarele aflate dedesubt.
Celuloidul are un timp de aprindere foarte mic, arderea este violentă cu degajare lentă de
căldură (temperatura 1700 0C) şi flacără luminoasă. În timpul arderii apar scântei şi cade material în
flacără, cu viteza de ardere de 140 g/min.. Arderea are loc şi în lipsă de oxigen. Pe timpul arderii se
formează curenŃi puternici de convecŃie care transportă bucăŃi de celuloid aprins, care contribuie la
propagarea incendiului. În spaŃii închise pot avea loc explozii ale amestecului de gaze (în special
CO şi aer).
Relonul sub formă de plăci – după îndepărtarea flăcărilor, se stinge de la sine. Flacăra mică
se propagă încet. Se topeşte (mai puŃin) şi cade în flăcări sub formă de picături.
Bachelita presată se aprinde şi întreŃine arderea un timp scurt, degajă gaze prin fisuri,
creând flăcări Ńâşnitoare de câŃiva centimetri lungime. Independent, arde mocnit, menŃinând focul
un timp îndelungat.
Bachelita textilă nepresată arde independent şi menŃine focul.
Policlorura de vinil (p.v.c) dur şi semidur (sub formă de Ńevi, de tuburi, de placă) se aprinde
în prezenŃa flăcării şi se stinge după îndepărtarea ei. Spuma şi covorul de p.v.c se aprinde şi
continuă arderea în prezenŃa flăcărilor, până la epuizare. Flacăra este galbenă, degajă funingine, iar
fumul are miros caracteristic acru. Nu menŃine jar. Covorul de p.v.c arde cu o viteză de 6 – 9,6
g/min.
Aminoplasul sub formă de plăci se aprinde în contact cu flacăra după circa 1 minut. După
îndepărtarea flăcării continuă să ardă aproape 1 minut cu flacără albastră, liniştită apoi se stinge. Nu
se deformează şi nu picură. În prezenŃa flăcării, arderea este însoŃită de pocnituri violente, cauzate
de expandarea gazelor rezultate din descompunerea materialului. Arderea se produce numai la
suprafaŃă, fără a produce jar.
Ampora se carbonizează repede după îndepărtarea flăcării, nu arde şi nu menŃine jăratec.
PolicarbonaŃii se aprind în prezenŃa flăcării şi încetează arderea după îndepărtarea ei.
Degajă funingine, se topeşte şi cade sub formă de picături aprinse, care menŃin flacăra timp scurt.
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Stiplexul se aprinde uşor. Arderea continuă până la epuizare, cu flacără galbenă şi fum, nu
picură. Viteza de ardere este de circa 2 g/min. (se foloseşte la geamurile unor autospeciale de p.s.i.).

MATERIALE PLASTICE ALVEOLARE
Sunt polimeri supuşi unui tratament special pentru a se realiza expansiunea celulară, sunt
flexibile sau semirigide.
Materialul plastic îşi măreşte volumul prin expandare înglobând o mare cantitate de aer.
Caracteristici generale:
- structura lor aerată, favorizează arderea;
- degajă fum, gaze toxice şi corozive;
- prin volatilizare, dă naştere la gaze combustibile, care pot provoca incendii de proporŃii;
- unele materiale clasice, din cauza temperaturii se topesc şi picură favorizând propagarea
incendiilor prin masa lichidă care arde;
- în stoc mare sub formă expandată, arde rapid (ex.: 10 tone pot arde în 20 minute);
- flăcări lungi care se răspândesc pe întreaga suprafaŃă;
- ating temperaturi de 900 – 1000 0C dup 4 – 5 min.;
- viteza de ardere este de 2,27 kg/min./m2;
- degajă 5000 – 9000 kcal/kg;
- construcŃia este supusă unor mari solicitări;
- incendiul se poate propaga prin deschideri, canale, conducte;
- lichidul arzând pluteşte pe apă şi poate creea noi focare de incendiu;
Stingerea incendiilor se realizează dacă se intervine în faza incipientă (F.C.P.).
Stingerea se face:
- cu apă pulverizată;
- cu apă îmbunătăŃită chimic;
- cu agent de umectare;
- cu spumă cu coeficient mediu de înfoiere;
- jetul compact, care măreşte suprafaŃa şi lichidul poate pluti.
Polistirenul spongios este un produs de polimerizare a stirenului (este un material sintetic
termoplastic).
Caracteristici:
- după aprindere, continuă să ardă singur;
- vaporii degajaŃi se pot aprinde de la o scânteie;
- flacăra este luminoasă;
- se degajă multă funingine, care se depune pe ocularii măştilor, îngreunează vizibilitatea şi
respiraŃia;
- se topeşte şi picură;
- puterea calorică este de 11.100 kcal/kg;
- viteza de ardere este de 2,19 kg/min./cm2;
- viteza de propagare a flăcării este de 36,7 cm/min.;
- temperatura de aprindere este de 485 0C;
- temperatura de topire este de 1800C.
Poliuretanul spongios este utilizat în multe ramuri industriale ca material de izolare fonică şi
termică, pentru capitonaje etc.
În funcŃie de compoziŃie, materialul spongios se poate fabrica tare, semitare şi moale.
Caracteristici:
- puterea calorică este de 9.500 – 11.000 kcal/kg;
- viteza de ardere este de 0,54 kg/min.;
- temperatura de aprindere este de 350 – 400 0C;
- temperatura de topire este 150 0C;
- viteza de propagare a flăcării este de 26,1 cm/min.;
300

Servant pompier

Sp2

- rezistă la temperaturi cuprinse între – 200 0C şi 120 0C.
Poliuretanul spongios arde cu flacără luminoasă, degajă fum în cantitate mare, consumă o
mare cantitate de oxigen (1 m.c. poliuretan consumă 192 m.c. aer), temperatura de ardere este de
peste 1000 0C chiar de la începerea arderii, ceea ce influenŃează foarte mult rezistenŃa construcŃiei
(la un incendiu după 30 – 35 min. de la izbucnirea acestuia, un planşeu armat de la o hală în care se
prelucra materialul spongios, şi-a pierdut capacitatea portantă şi s-a prăbuşit).
Analizând comportarea la foc şi felul cum ard materialele plastice, se pot trage concluzii
edificatoare în ceea ce priveşte caracteristicile incendiilor de materiale plastice.
7.2.3.

Caracteristicile incendiilor

Principala caracteristică a unor astfel de incendii vizează viteza de ardere. Dacă ponderea
incendiilor mari în unele Ńări a crescut în ultimul timp, se explică şi prin propagarea rapidă a
incendiilor datorită materialelor plastice. Unele incendii au fost propagate de materiale plastice
extrem de rapid, arderea având uneori caracter de explozie. Această propagare rapidă se datorează
intensei călduri care se degajă în timpul arderii materialelor plastice. La unele materiale plastice se
degajă vapori de disociere, care se aprind începând de la 240 0C. Un asemenea caz este extrem de
periculos, pentru că se pot forma răbufniri de flăcări şi chiar uşoare explozii.
Viteza de ardere depinde de energia proprie de ardere a materialului plastic. Cu cât aceasta
este mai mare, cu atât materialul arde mai repede. Datorită atomilor de molecule, care nu formează
cu oxigenul nici un gaz de ardere, scade energia de ardere şi astfel combustibilitatea se micşorează.
De exemplu compuşii de azot, fac ca materialele plastice să devină rezistente, chiar în cazul
flăcărilor deschise.
În anul 1971 în oraşul Lille a izbucnit un incendiu la întreprinderea Vyncolux, care prelucra
materiale plastice (polistiren, celamină stratificată, bachelită etc.). Incendiul s-a propagat foarte
repede la 3 caturi ale noii construcŃii cu suprafaŃa de 6000 m.p., în circa 10 minute. După circa 2
ore, incendiul a cuprins alte trei caturi, deşi erau forŃe care acŃionau. Incendiul a continuat să se
propage în continuare circa 4 ore (B.P. nr.4/1971).
O altă particularitate importantă o constituie producerea fumului şi a funinginei. Se ştie că
apariŃia fumului şi a funinginei constituie un semnal preventiv de o mare importanŃă pentru faza
iniŃială a incendiului.
În cele mai dese cazuri el constituie un pericol pentru evacuarea oamenilor şi îngreunează
acŃiunea de stingere a incendiului.
În majoritatea incendiilor de materiale plastice, cantitatea de fum dezvoltată a fost extrem de
mare şi ca urmare, şi intervenŃiile au fost destul de dificile. La unele incendii particulele de
funingine s-au depus pe pereŃi şi tavane chiar şi în încăperile care n-au fost atinse direct de
incendiu.
Funinginea pătrunde în filtrele măştilor, înfundându-le.
ApariŃia unui fum dens şi în cantităŃi mari nu trebuie aşteptată numai la incendii de proporŃii
mari, ci şi la arderea obişnuită a obiectelor din materiale plastice. Cantitatea mare de fum şi
funingine apare chiar dacă arderea are loc în spaŃii deschise cu circulaŃie suficientă de aer.
Fumul degajat în urma arderii materialelor plastice este însoŃit de gaze de ardere şi produse
de disociere, care au mari efecte toxice şi iritante. Deci, toxicitatea produselor de ardere constituie o
altă particularitate de care trebuie să se Ńină seama.
Din experimentările care s-au efectuat şi din intervenŃiile la incendii, s-au tras concluziile că
printre produsele arderii cel mai mare efect toxic îl are oxidul de carbon, iar la arderea unor tipuri
de materiale plastice, pe lângă acesta se mai degajă:
- acizii organici care produc arsuri căilor respiratorii;
- nitrilii care iau naştere la descompunerea şi arderea nitrilului de poliacril; la incendiile
mocnite se poate forma acidul cianhidric şi acidul clorhidric;
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- oxizii de azot iau naştere la arderea nitrocelulozei;
- amoniacul, aminele, acidul acrilic, acizii organici au efect iritant, iar fenolul prezintă
efect toxic şi iritant (în special la arderea fenolului, cauciucului natural).
Dintre materialele plastice utilizate pe scară largă şi care în urma arderii degajă gaze toxice
în cantităŃi periculoase menŃionăm:
- poliuretanul;
- policlorura de vinil;
- politetraclorura de etilenă;
- celuloidul.
Poliuretanul prin ardere dezvoltă o gamă întreagă de gaze toxice, printre care acidul
cianhidric, amoniac, stiren, uree, benzen etc. în cantităŃi cu pericol mare de intoxicare.
Policlorura de vinil (p.v.c.) folosit la izolarea conductorilor electrici, fabricarea obiectelor de
uz casnic, prin ardere degajă CO şi acidul cianhidric. Exemplu: descompunerea a 400 g p.v.c. într-o
încăpere de 100 m3 dă o concentraŃie de acid cianhidric care produce rapid moartea.
Politetraclorura de etilenă are un preŃ ridicat, se foloseşte în scopuri speciale, degajă acidul
clorhidric, care prin ardere la 100 m3 volum produce moartea.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre celuloid, care prin descompunerea lui rapidă degajă
gaze toxice, sufocante (400 g celuloid într-o încăpere de 100 m3 prin ardere produce moartea
rapidă). În urma unor incendii, s-au observat acŃiuni vezicante a produselor de ardere, nu numai a
căilor respiratorii, ci şi asupra părŃilor descoperite ale corpului.
Stabilitatea gradului de toxicitate, este absolut necesară pe timpul acŃiunii de stingere, pentru
că numai astfel se pot lua măsurile necesare.
De reŃinut ca regulă generală, faptul că pentru materialele plastice care conŃin în moleculă
numai carbon şi hidrogen, pericolul principal îl constituie CO în concentraŃie ridicată.
Materialele plastice care conŃin molecule de clor, flor, brom sau azot, produc gaze de ardere
nocive sau chiar foarte toxice. În afară de gazele toxice se mai degajă şi gaze corozive, care atacă
armăturile metalice şi prin aceasta slăbeşte rezistenŃa mecanică a construcŃiilor. Corodarea are loc la
armăturile metalice, fierul beton şi chiar asupra betonului.
La incendiul izbucnit la fabrica de prelucrare a materialelor plastice „Vyncolux” din oraşul
Lille, datorită gazelor corozive degajate pe timpul mai multor incendii din 1969 – 1970, a făcut ca
la incendiul respectiv clădirea să nu mai aibă rezistenŃa iniŃială şi să se prăbuşească pe trei sferturi
din suprafaŃă.
Folosirea măştilor de gaze cu filtru în general nu este indicată deoarece, pe timpul
incendiilor de materiale plastice particulele de funingine înfundă în acest timp filtrele. Pentru
aceasta se vor folosi aparate izolante.
Picurarea sau tendinŃa de picurare constituie o altă particularitate de care trebuie să se Ńină
seama pe timpul intervenŃiei la incendii de materiale plastice, aceea mai ales că particulele topite,
sau cele care ard în cădere, pot provoca oamenilor arsuri grave şi dureroase.
Au tendinŃa de formare a picăturilor mai ales polietilena, clorura de polivinil şi poliamidele.
Una din proprietăŃile negative ale materialelor plastice o constituie şi pierderea rezistenŃei
mecanice sub acŃiunea căldurii, chiar de la 80 0C. Din această cauză pe timpul incendiului se produc
o serie de deficienŃe care îngreunează acŃiunea de stingere (propagarea rapidă a arderii), tendinŃa de
picurare şi de răbufnire etc.
Straturile din materiale plastice, folosite pentru căptuşirea tavanelor unor săli de spectacole
în scopul amortizării zgomotelor şi pentru aspectul decorativ, reprezintă un mare pericol pe timpul
incendiului.
Dacă aceste materiale plastice nu sunt alese în mod corespunzător, atunci sub acŃiunea unor
temperaturi de 80 – 1000C îşi pierd rezistenŃa mecanică, dând naştere la prăbuşirea parŃială sau
chiar totală.
O mare influenŃă asupra combustibilităŃii şi deci şi a rezistenŃei la foc o au adaosurile
(plastifianŃii şi materialele de umplutură).
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PlastifianŃii în general ard. Astfel, clorura de polivinil neplastifiată arde greu şi nu dezvoltă
flăcări, în timp ce clorura de polivinil plastifiată arde relativ uşor, deoarece plastifianŃii adăugaŃi
ard.
Materialele de umplutură dacă sunt de natură anorganică (azbest, făină de rocă, fibre,
respectiv praful de sticlă) reduc conductibilitatea, deci au grad de rezistenŃă la foc mai ridicat.
Sunt şi materiale de umplutură organice (celuloza, făina, fibre textile), care măresc
conductibilitatea şi deci scad din gradul de rezistenŃă la foc a materialelor plastice.
Materialele plastice transformate prin mărirea volumului de 30 – 40 de ori în materiale
spongioase şi spuma de materiale plastice, sunt mult mai combustibile decât materialele din care au
provenit, din cauza densităŃii reduse şi a bulelor de aer din masa lor.
În caz de incendiu, materialele spongioase au nevoie de o mare cantitate de căldură pentru a
se topi, pentru ca apoi să ardă destul de repede, ca hârtia.
Aşchiiile şi praful de materiale plastice, sunt deosebit de periculoase, pot avea loc chiar
explozii de praf. Praful de materiale plastice se încarcă electrostatic foarte repede.
La incendii de proporŃii normale, se pot realiza temperaturi cuprinse între 700 – 1200 0C,
exceptând celuloidul care dezvoltă 1700 0C.
Din cele arătate mai sus, rezultă că pe timpul arderii materialelor plastice, se degajă
suficientă căldură pentru a menŃine procesul de ardere.
7.2.4.

Organizarea şi desfăşurarea intervenŃiei

IntervenŃia la aceste incendii se desfăşoară în condiŃii destul de grele datorită
particularităŃilor pe care le prezintă acestea. Având în vedere pericolul de toxicitate foarte mare,
deplasarea trebuie să se facă obligatoriu cu A.Sp.F.G.I..
a) Recunoaşterea
Indiferent dacă incendiul a izbucnit într-una din secŃiile depozitelor de materii prime sau
finite ale unei întreprinderi de prelucare a maselor plastice, comandantul stingerii va stabili:
- natura materialelor plastice care ard şi a celor care se găsesc în apropierea zonei
incendiate;
- comportarea materialelor plastice la foc (topire, picurare etc.);
- starea în care se găsesc (materie primă, prelucrate, în stare finită, sub formă de plăci,
obiecte cu adaosuri de plastifianŃi sau umplutură etc.);
- dacă flacăra unor materiale şi temperatura rezultată sunt capabile să întreŃină arderea
materialelor vecine, să le deformeze etc.
- substanŃele toxice ce se pot degaja, în funcŃie de materialele care ard şi măsurile de
securitate a servanŃilor;
- posibilităŃile de realizare a ventilaŃiei secŃiei sau încăperii incendiate şi a celor vecine;
- pericolul de explozie sau aruncarea materialelor aprinse (în special la arderea
celuloidului);
- substanŃa stingătoare cea mai eficace şi procedeul de folosire a acesteia în funcŃie de
materialele care ard.
Recunoaşterea se execută împreună cu personalul tehnic al obiectivului, care va informa pe
comandantul stingerii asupra caracteristicilor substanŃelor care ard, modul de comportare la ardere
al acestora etc., date care sunt destul de preŃioase pentru comandantul g.i.s. în luarea hotărârii.
Personalul recunoaşterii va fi echipat obligatoriu cu aparate izolante.
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b) Stingerea incendiilor de mase plastice

Pe baza considerentelor de mai sus, în ceea ce priveşte stingerea incendiilor de mase plastice
se poate face o delimiatre, Ńinându-se seama de caracterul acestora şi anume: incendii de materiale
plastice folosite în diferite domenii şi, incendii de celuloid ca fiind unul din materialele plastice cu
cel mai mare pericol de incendiu şi cel mai greu de stins.
Oprirea procesului de ardere se poate face prin folosirea apei sub formă de jet compact, sau
pulverizat. Rezultate bune la stingere se pot obŃine şi prin utilizarea apei îmbunătăŃite chimic (apă în
care se adaugă umectanŃi), eficienŃa cea mai mare se obŃine cu apa pulverizată. Orice tip de material
plastic incendiat poate fi stins cu apă, însă a rezultat că la incendiile care au cuprins cantităŃi mari de
material plastic au fost necesare cantităŃi mari de apă şi de presiuni ridicate.
În ceea ce priveşte felul Ńevilor, acestea vor fi cu ajutaje pulverizatoare pentru materialele
plastice care ard în funcŃie de felul construcŃiei, respectiv Ńevi tip ,,B” sau ,,C” asupra elementelor
de construcŃie ale clădirii.
Dacă în secŃii sunt substanŃe care ard şi la care se pretinde spumă, se vor folosi Ńevile cu
spumă în acele încăperi care au efect de stingere şi asupra materialelor plastice.
La incendiul mai sus amintit, a rezultat că spuma cu coeficient mare de înfoiere între 100 –
250 ar avea efect în special pentru a preîntâmpina reaprinderea polistirenului. Totuşi la acest
incendiu s-a acŃionat cu apă, folosindu-se 34 Ńevi cu debite mari.
Dintre materialele plastice, celuloidul se stinge cel mai greu. Apa pulverizată este agentul
cel mai eficace. Picăturile de apă trebuie să aibă o viteză ca să poată traversa zona de ardere şi a
fumului. Pentru aceasta, sunt necesare presiuni mari (5 – 10 atm.), iar picăturile de apă să aibă un
diametru de 0,3 mm până la 1 mm.
Pentru stingere trebuie asigurată acoperirea întregii suprafeŃe cu picături de apă. Din
calculele teoretice confirmate de practică rezultă că este necesar un debit de 1.100 l apă/minut la
1.000 kg celuloid incendiat.
Cantitatea mare de apă folosită la stingere este justificată şi de faptul că la temperatura de
peste 1.700 0C (temperatura ce se realizează în urma arderii celuloidului), apa folosită în cantităŃi
mici are posibilitatea de descompunere.
De cele mai multe ori, în special la folosirea apei sub formă de jeturi puternice, se obŃine
numai o acŃiune de lichidare a flăcărilor, celuloidul continuând să se descompună până la completa
lui dispariŃie.
Concomitent cu stingerea, se vor lua măsuri de evacuare a bunurilor ameninŃate, cât şi a
acelora care datorită temperaturii ridicate se pot deteriora, până la evacuarea lor se vor stropi în
permanenŃă cu apă.
În afară de apă şi spumă, pentru stingerea incendiilor la materiale plastice se mai pot folosi
şi pulberile stingătoare. AcŃiunea de stingere a pulberilor stingătoare este destul de eficientă mai
ales că o parte din materialele plastice ard mai încet, fără flacără prea mare, chiar şi în stare
incandescentă sau carbonizată.
De asemenea, se poate folosi CO2 la incendii incipiente şi care nu pot fi stinse cu apă
(instalaŃii electrice, agregate de valori).
Pentru că fumul conŃine o mare cantitate de particule solide care pot îmbâcsi filtrele
măştilor, se impune utilizarea aparatelor izolante. De fapt, măştile nu asigură o protecŃie suficientă
contra gazelor toxice ce se emană. Pentru precipitarea fumului şi funinginei, se vor folosi jeturile
pulverizate.
Ventilarea puternică a încăperilor este obligatorie, datorită pericolului de explozie creeat de
gazele rezultate din descompunerea şi arderea celuloidului, iar atunci când situaŃia permite aceasta
se vor evacua în timpul operaŃiunilor de stingere.
Personalul care a lucrat în zona viciată va fi consultat de medic după acŃiunea de stingere,
chiar dacă nu acuză vreo indispoziŃie.
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Împotriva efectului de picurare şi a temperaturilor se vor folosi costume de protecŃie
adecvate.
În concluzie, comandantul stingerii trebuie să fie călăuzit în permanenŃă de ideea asigurării
securităŃii servanŃilor în care scop nu se va pătrunde în spaŃiile închise, decât după o prealabilă
recunoaştere executată cu mult simŃ de răspundere, şi numai cu aparate izolante (tot personalul care
participă la operaŃiunile principale de intervenŃie, trebuie să fie echipat cu asemenea aparate), iar
servanŃii vor fi schimbaŃi cât mai des.
7.3. Stingerea incendiilor la întreprinderile de prelucrare a cauciucului
7.3.1.

Caracteristici constructive

Întrepriderile de prelucrarea cauciucului, prin natura procesului tehnologic şi datorită
proprietăŃilor substanŃelor folosite, prezintă un accentuat pericol de incendiu şi dezvoltare a
acestuia.
Sunt amplasate în construcŃii incombustibile prevăzute cu deschideri mari în pereŃi, planşee
şi acoperiş pentru continuitatea procesului tehnologic sau pentru uşi, ferestre şi iluminatoare şi
cuprind mai multe zone:
a) zona de depozitare a materiilor prime, în construcŃii cu mai multe caturi, cu planşee din
beton. Aici se găsesc depozitate: cauciuc natural şi sintetic, uleiuri, solvenŃi, plastifianŃi, negru de
fum etc.;
b) zona de pregătire a semifabricatelor, în construcŃia sub formă de hală fără pod, unde se
află liniile tehnologice;
c) zona de confecŃionare a articolelor de cauciuc, în construcŃie sub formă de hală fără pod,
cu utilaje destinate confecŃionării articolelor respective;
d) zona de vulcanizare, în construcŃie sub formă de hală, care cuprinde utilaje ce folosesc
energia termică pentru realizarea procesului respectiv.
Majoritatea secŃiilor sunt amplasate în construcŃii care ocupă suprafeŃe şi volume mari, sub
formă de hale industriale, prevăzute cu căi de acces care permit realizarea dispozitivelor şi
evacuarea materialelor în caz de incendiu. În interior se găsesc utilaje multiple necesare procesului
de fabricaŃie, multe dintre ele având legături directe impuse de necesităŃile procesului tehnologic.
Unele utilaje sunt de dimensiuni mari şi foarte grele, neputând fi evacuate.
Căile de acces exterioare sunt permanent practicabile, făcând posibilă deplasarea în condiŃii
bune a tehnicii de luptă către sursele de apă.
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, aceste obiective, în general dispun de surse suficiente
sub forma hidranŃilor exteriori pe conducte cu diametre mari şi a bazinelor de mari capacităŃi, cu
alimentare continuă.
7.3.2.

Caracteristicile substanŃelor folosite în procesul tehnologic

În industria de prelucrare a cauciucului şi de confecŃionare a articolelor din cauciuc, se
întrebuinŃează o gamă largă de substanŃe şi materiale, şi anume:
- elastomeri (cauciucul natural şi sintetic);
- plastifianŃi şi peptizanŃi (uleiuri vegetale, colofoniu, gudroane);
- ingrediente pulverulente;
- antioxidanŃi şi stabilizatori;
- coloranŃi sau pigmenŃi (diferiŃi oxizi, negru de fum);
- solvenŃi (benzine, toluen, benzen, xilen);
- materiale textile etc.
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Majoritatea substanŃelor care intră în componenŃa articolelor din cauciuc sunt combustibile
sau inflamabile, unele dintre ele putând forma împreună cu aerul, amestecuri explozive. Au
temperaturi de inflamabilitate scăzute şi prin ardere se pot descompune, emanând gaze deosebit de
toxice.
De exemplu, cauciucul natural se aprinde la 129 0C şi are o putere calorică de 10.700
kcal/kg. Cauciucul sintetic se aprinde la 285 – 300 0C, are temperatura de autoaprindere 332 – 427
0
C, iar puterea calorică de 10.500 kcal/kg.
Ca plastifianŃi, în general se folosesc uleiurile vegetale, cu temperaturi de inflamabilitate de
peste 120 0C.
În grupa agenŃilor de vulcanizare, cel mai mult întrebuinŃat este sulful, în proporŃie de 1 –
3% în amestecuri obişnuite. Se foloseşte fie ca sulf elementar fin mărunŃit, fie sub formă de
combinaŃii bogate în sulf, cum este clorura de sulf S2 Cl2.
Sulful este o substanŃă inflamabilă cu ti = 207 0C. Se autoaprinde la 232 0C. Praful în stare
de suspensie formează cu aerul amestecuri explozive cu limita inferioară de explozie de 2,3 g/m3.
Prin ardere produce bioxid de sulf, un gaz deosebit de toxic.
Pentru prepararea soluŃiilor din cauciuc se utilizează solvenŃi organici sub forma diferitelor
hidrocarburi sau amestecuri de hidrocarburi, eteri, esteri. De exemplu, cauciucul natural se dizolvă
bine în benzină, în timp ce majoritatea cauciucurilor sintetice nu se dizolvă decât în hidrocarburi
aromatice (benzen, toluen, xilen) sau cetone (acetonă, metilcetonă). SolvenŃii au temperaturi de
inflamabiliate scăzute, exemplu benzenul 11 0C, toluenul 4,5 0C, vaporii formează cu aerul
amestecuri explozive (1,3 – 7,1% benzenul; 1,4 – 6,7% toluenul), iar inspirarea unor concentraŃii
mari de vapori poate provoca moartea.
În afară de aceste substanŃe se mai folosesc materiale textile la confecŃionarea unor articole
tehnice din cauciuc, fie sub forma fibrelor naturale – bumbac, in, cânepă – fie sub forma fibrelor
sintetice de tipul poliamidelor sau poliesterilor şi materiale auxiliare ca: celuloza, hârtia, adezivi
naturali sau sintetici. Majoritatea acestora sunt materiale combustibile ce ard cu multă uşurinŃă.
7.3.3.

Caracteristicile incendiilor

Cauciucul, fiind o substanŃă combustibilă, arde. În timpul arderii se dezvoltă temperaturi
ridicate şi gaze toxice în cantitate mare, de asemenea, se degajă mari cantităŃi de fum şi funingine
care înfundă cartuşele filtrante şi absorbante de la măşti şi aparate izolante. Datorită acestui fapt,
condiŃiile de intervenŃie sunt deosebit de grele, mijloacele de protecŃie individuală neasigurând
securitatea totală pentru servanŃi.
Fumul şi temperatura ridicată împiedică operaŃiunea de evacuare a persoanelor, acest fapt
fiind confirmat la un incendiu izbucnit la o fabrică de produse din cauciuc din Leipzig. Incendiul
izbucnit la etajul I a făcut imposibilă evacuarea a o parte din personal pe scări, fapt care i-a
determinat să sară pe fereastră, iar unii dintre ei au fost salvaŃi de pompieri cu multă greutate, cu
ajutorul mijloacelor din dotare.
ExistenŃa în depozite şi secŃii a unor mari cantităŃi de cauciuc, duce la formarea unor focare
puternice de incendiu care necesită angajarea de numeroase forŃe şi mijlaoce.
Cauciucul prelucrat este un material combustibil care se aprinde relativ uşor şi are tendinŃe
de autoaprindere. Temperatura de aprindere variază în funcŃie de tipul cauciucului de la 290 0C la
293 0C, iar puterea calorică este cuprinsă între 10.500 şi 10.800 kcal/kg. Viteza de ardere în aer este
0,7 – 1,2 kg/min.
Aprinderea articolelor tehnice din cauciuc necesită o încălzire până la temperatura de 5000C.
Acumularea de căldură duce la început la piroliza oxidativă a acestuia, cu degajare de gaze
combustibile ce se pot aprinde de la flacără deschisă. În regim de încălzire rezultă cantităŃi mari de
fum şi gaze nocive, în principal negru de fum, CO şi CO2, SO2, mercaptan etc.
ExistenŃa elementelor combustibile, a stelajelor din lemn în cadrul depozitelor şi eventual în
secŃii, favorizează propagarea incendiilor.
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Intervalele mici între construcŃii, existenŃa deschiderilor, favorizează extinderea incendiilor
în plan orizontal şi vertical.
În depozitele de negru de fum şi în secŃiile unde se folosesc solvenŃi există pericolul
formării amestecurilor explozive ce pot da naştere la explozii succesive. Acest fapt pune în pericol
viaŃa servanŃilor şi modifică regimul de ardere, ducând la îngreunarea şi complicarea acŃiunilor de
intervenŃie.
În urma arderii, cauciucul brut se topeşte şi curge, împrăştiindu-se pe suprafeŃe mari,
periclitând construcŃiile şi materialele vecine. Acest lucru a dus la străpungerea zidului depozitului
ca urmare a temperaturii, cauciucul topit afectând două imobile din apropiere (pentru cazul
incendiului prezentat mai sus).
În urma arderii, cauciucul prelucrat se transformă într-o masă compactă, arderea are loc în
interiorul acesteia, fapt ce face ca substanŃa de stingere să nu aibă nici un efect până la momentul
desfacerii masei de cauciuc.
Procesul de ardere este violent şi se manifestă intens, iar dacă intervenŃia nu este realizată în
scurt timp se poate ajunge la un incendiu de mari proporŃii. Exemplu elocvent în acest sens este
incendiul izbucnit la o întreprindere de prelucare a cauciucului din Ungaria. Deşi era o clădire nouă,
rezistentă la foc, în aproximativ 30 minute incendiul s-a propagat prin intermediul benzilor
trasnportoare şi topoganelor la 3 etaje. Un alt exemplu, la Leipzig, deşi iniŃial, în locul în care a
izbucnit incendiul, flacăra era numai de 10 cm, prin aprinderea soluŃiei de lipit, în numai 10 minute
a fost cuprinsă întreaga secŃie şi apoi încă trei etaje pe o suprafaŃă de 520 m.p. Incendiul s-a
propagat la nivelurile superioare prin exterior.
La incendiul de la Combinatul Chimic Piteşti (1978), propagarea rapidă a fost urmare a
intervenŃiei tardive a personalului din secŃii.
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la întreprinderile de prelucrare a cauciucului se
folosesc următoarele substanŃe stingătoare:
- apa sub forma jetului compact şi pulverizat;
- pulberile stingătoare;
- spuma mecanică;
- dioxidul de carbon;
- masele pulverulente.

7.3.4.

Organizarea şi executarea intervenŃiei

IntervenŃia la aceste incendii trebuie să fie rapidă, energică, desfăşurată cu multă competenŃă
şi curaj, având în vedere propagarea rapidă a incendiului şi condiŃiile grele de lucru. La deplasarea
forŃelor se va avea în vedere aducerea autospecialelor de intervenŃie la înălŃime şi a ASp.F.G.I., la
locul intervenŃiei.
a) Recunoaşterea
Pe timpul recunoaşterii se vor stabili următoarele:
la depozite:
- felul substanŃelor depozitate şi cantitatea lor;
- modul în care sunt păstrate;
- comportarea la ardere a substanŃelor depozitate (topire, pericol de explozie);
- căi de acces interioare şi exterioare şi posibilităŃi de realizare a dispozitivului;
- măsurile luate de personalul obiectivului;
- gradul de afectare a elementelor de construcŃie;
- necesitatea şi posibilităŃile de organizare a evacuării materialelor.
307

Sp1

Servant pompier

la secŃiile de fabricaŃie:
- dacă au fost evacuate persoanele;
- secŃia şi materialele care ard;
- posibilităŃile de propagare a incendiului;
- necesitatea protejării diferitelor materiale şi utilaje, precum şi a evacuării materialelor;
- prezenŃa şi poziŃia obstacolelor contra incendiilor;
- pericolul prăbuşirii elementelor de construcŃie;
- căile de acces interioare şi exterioare, starea acestora şi posibilităŃile de realizare a
dispozitivului;
- pericolul pentru vecinătăŃi (depozite, secŃii etc.);
- măsurile primei intervenŃii;
- existenŃa şi posibilitatea folosirii instalaŃiilor fixe.
Recunoaşterea trebuie executată în scurt timp, cu respectarea măsurilor de securitate,
folosind aparatele izolante, măştile contra fumului şi gazelelor. Va fi folosit personalul tehnic
pentru a primi relaŃii referitoare la comportarea la arderea a diferitelor suubstanŃe şi pericolele
existente, pentru a fi în măsură să se ia cea mai completă şi eficientă hotărâre.
b) Stingerea incendiilor
Este necesar ca formaŃia obiectivului să fie temeinic pregătită profesional, iar personalul să
posede cunoştinŃe suficiente de prevenire şi stingere, ca la nevoie să poată interveni de la început cu
mijloacele iniŃiale din dotare.
La incendiile exemplificate s-a dovedit că personalul şi formaŃia civilă de pompieri nu aveau
aceste cunoştinŃe, astfel:
- la incendiul din Leipzig, formaŃia civilă de pompieri nu a executat salvarea oamenilor
concomitent cu stingerea. După 25 de minute de la izbucnirea incendiului, a început stingerea.
Muncitorii neputând localiza incendiul, au fugit să-şi ia hainele, în loc să părăsească clădirea şi să
se adune la punctele stabilite în plan. Din această cauză nu se ştia câŃi au rămas în interior, iar uşile
şi ferestrele au rămas deschise;
- la incendiul de la C.A.T.C – Piteşti, personalul părăsise locurile de muncă, astfel că nu sa intervenit imedit la apariŃia incendiului;
- la incendiul din Ungaria, lucrătorii nu au cunoscut pericolul de incendiu ca urmare a
blocării materialului în instalaŃie.
la depozite:
O îndatorire principală a comandantului stingerii este organizarea sectoarelor de intervenŃie
astfel:
- în interiorul depozitului;
- pe acoperişul depozitului (când este combustibil);
- în exteriorul depozitului.
Sectorul din interiorul depozitului are următoarele misiuni:
1. lichidarea incendiului la materialele şi substanŃele incendiate astfel:
- sulful, cu jet de apă compact sau pulverizat, respectiv cu mase pulverulente;
- cauciucul prelucrat, cu apă;
- cauciucul brut şi în stare topită, cu spumă.
Folosirea spumei la cauciucul topit în flăcări şi care curge (incendiul de la depozitul din
Anglia) a dat rezultate foarte bune.
Apa folosită la acelaşi incendiu, nu a dus la lichidarea arderii. La celelalte incendii enunŃate,
s-a folosit apa şi spuma cu bune rezultate.
Din studierea acestor incendii, se pot trage concluzii privind substanŃa stingătoare cu cea
mai mare eficacitate:
- colofoniu: cu jet de apă compact;
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- cauciucurile: cu spumă sau apă pulverizată;
- negru de fum şi oxizii: cu apă pulverizată;
- benzinele, benzenul, toluenul: cu spumă sau pulberi.
2. evacuarea acestor substanŃe şi materiale;
3. stingerea la elementele de construcŃie incendiate sau răcirea acestora;
4. evacuarea fumului şi a celorlalŃi produşi ai arderii din depozit.
Este de reŃinut faptul că în ceea ce priveşte cauciucul, răcirea acestuia este procedeul
obişnuit de lucru. Se scot bucăŃile de cauciuc din stivă, se stropesc cu apă pulverizată, după care se
evacuează din depozit.
Acestui sector i se vor destina Ńevi tip ,,B” şi ,,C”, iar pentru evacuarea materialelor, mâna
de lucru şi mijloacele necesare.
Pentru stingerea incendiilor din subsolul depozitului, se aplică principiile de stingere a
incendiilor la subsolul clădirilor.
Sectorul de pe acoperiş va avea următoarele misiuni:
1. desfacerea învelitorii sau deschiderea luminatoarelor pentru evacuarea fumului, reducerea
temperaturii şi dirijarea flăcărilor pe direcŃii mai puŃin periculoase (ventilarea dirijată);
2. stingerea incendiilor de sus în jos, atunci când Ńevile de jos nu au eficacitate;
3. stingerea învelitorii (răcirea).
Se vor lua măsuri de asigurare a securităŃii servanŃilor împotriva gazelor toxice, prăbuşirilor
(a acoperişului, a planşeelor, a stelajelor, a stivelor etc.)
Pentru acest sector se destină, de obicei, Ńevi tip ,,B” atunci când construcŃia este tip hală
fără pod.
Sectorul din exteriorul depozitului se organizează când incendiul ameninŃă să se propage la
construcŃiile învecinate sau la produsele depozitate pe un loc. Acesta va avea următoarele sarcini:
- lichidarea arderii (răcirea) la elementele de construcŃie;
- localizarea incendiului la construcŃiile vecine;
- lichidarea focarelor la cauciuc sau la articolele din cauciuc scoase din depozit (teritoriu
de rezervă).
Evacuarea produselor trebuie să nu blocheze căile de acces spre incendiu. La acest sector se
asigură mâna de lucru necesară.
În fiecare sector se echipează numărul de Ńevi corespunzător de tip ,,B” şi A.T.I., Ńevi
generatoare, funcŃie de substanŃa stingătoare, procedeul de stingere stabilit şi calculul forŃelor şi
mijloacelor.
la secŃiile de fabricaŃie:
O intervenŃie tardivă, poate avea ca rezultat un incendiu de mari proporŃii.
În cazul când sunt mai multe secŃii incendiate este necesar să se organizeze sectoare pe
etaje, fie pe tronsoane, pe perimetru sau secŃii.
La aceste incendii, în mod frecvent se angajează forŃe puternice.
ForŃele de sprijin, trebuiesc solicitate de comandantul stingerii chiar de la începutul
intervenŃiei pentru a evita o eşalonare în timp a acestora.
Sectorul în pod şi pe acoperiş se organizează în cazul că există pericol de propagare a
incendiului în aceste locuri, sau în cazul izbucnirii incendiului în aceste locuri. De regulă, aceste
obiective nu au pod, iar acoperişul este din material incombustibil însă cu posibilităŃi de prăbuşire
datorită pierderii rezistenŃei mecanice.
În secŃia (secŃiile) incendiate, sectorul de intervenŃie va avea următoarele misiuni:
- salvarea oamenilor;
- separarea şi evacuarea produselor neincendiate de cele incendiate;
- limitarea propagării incendiului în restul secŃiei sau la celelalte secŃii (localizare);
- protejarea utilajelor;
- evacuarea fumului şi gazelor toxice;
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- lichidarea incendiului.
Stingerea în secŃiile fabricii, se va face astfel:
- în secŃia amestec, unde există pericol de explozie datorită amestecului între vulcanizanŃi,
acceleratori, antioxidanŃi şi plastifianŃi, se va folosi apa sub formă pulverizată şi jet compact, De
asemenea, asupra vaselor şi rezervoarelor cu L.C. se va folosi spumă şi în funcŃie de materialul care
arde, apa pulverizată;
- la secŃiile unde se folosesc L.C. se va folosi apa pulverizată sau spuma;
- în secŃiile de fabricare a obiectelor din ebonită (praf) unde se foloseşte şi sulful, se va
folosi apa pulverizată;
- în secŃia de regenerare a cauciucului vechi, deoarece se întrebuinŃează cauciuc vechi şi
nou, respectiv lichide combustibile ca: sulfură de carbon, benzină şi white – spirit se degajă vapori
inflamabili, creând pericol de explozie şi incendiu, se folosesc spumele.
În afară de acestea, comandantul stingerii trebuie să mai Ńină seama de următoarele principii:
- asigurarea mijloacelor desfacerii masei de cauciuc (căngi, cârlige rezistente), mâna de
lucru pentru aceste lucrări este asigurată de personalul de la faŃa locului;
- pe timpul stingerii, se vor lua măsuri de protecŃie a servanŃilor, folosindu-se aparatele
izolante şi măştile contra fumului şi CO; ASp. F.G.I.; organizarea punctului medical de prim-ajutor.
De reŃinut că în anumite sectoare măştile şi chiar costumele anticalorice nu dau rezultate bune;
- în sectoarele cu condiŃii grele de lucru (fum mult şi temperaturi ridicate) servanŃii vor fi
schimbaŃi mai des (la incendiul de la C.A.T.C. – Piteşti, măştile şi aparatele izolante nu au asigurat
protecŃia totală a servanŃilor);
- localizarea şi lichidarea arderii se va face concomitent cu salvarea oamenilor şi evacuarea
materialelor ameninŃate;
- acŃiunea de stingere va viza şi elementele de construcŃie incendiate sau ameninŃate,
precum şi protejarea instalaŃiilor şi maşinilor;
- atacul focarului se va face circular;
- în atacul focarului se vor folosi Ńevi tip ,,B”, ,,C” şi Ńevi generatoare de spumă şi A.T.I.;
- în acŃiunea de stingere se pot folosi şi nisipul, talcul şi păturile de azbest existente în
întreprindere, de asemenea, instalaŃiile de spumă, stingătoarele cu CO2 şi spumă chimică;
- întrucât de cele mai multe ori acestea sunt incendii mari şi complicate, comandantul
stingerii este obligat să organizeze grupa operativă de stingere.
7.3.5.

Concluzii

Întreprinderile de cauciuc, dată fiind natura substanŃelor şi a procesului tehnologic,
constituie obiective cu un accentuat pericol de izbucnire şi dezvoltare a incendiilor.
Incendiile în aceste obiective, se pot transfoma în incendii de proporŃii, ca urmare a unei
intervenŃii necorespunzătoare a formaŃiei civile de pompieri şi a neanunŃării în timp util a
subunităŃii de pompieri.
Atât comandantul gărzii de intervenŃie, cât şi întreg personalul de pompieri, trebuie să
desfăşoare o acŃiune rapidă, bine concepută, organizată şi condusă cu pricepere, evitând prin aceasta
enorme pagube materiale şi pierderi de vieŃi omeneşti.
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8. Stingerea incendiilor în industria petrolieră şi petrochimică
8.1. Stingerea incendiilor la sondele de foraj şi extracŃie
8.1.1.

GeneralităŃi

România dispune de rezerve de purtători primari de energie dintre care ŃiŃeiul prezintă o
importanŃă deosebită. El este folosit ca materie primă în industria chimică, obŃinându-se numeroase
produse: solvenŃi, benzine, motorine, cocs de petrol, mase plastice, cauciuc sintetic, plastifianŃi,
îngrăşăminte chimice, medicamente etc.
România, alături de Rusia şi S.U.A. se numără printre Ńările cu cea mai veche industrie
petrolieră din lume. Documentele scrise despre existenŃa ŃiŃeiului datează din secolul XVI. ExtracŃia
ŃiŃeiului pentru necesităŃile industriale începe din anul 1857, iar marea industrie cu extragere cu
sonde mecanice a luat naştere în perioada 1900 – 1910. Prin invenŃia motoarelor cu combustie
internă şi prin obŃinerea mai multor derivate din petrol creşte deosebit de mult importanŃa
petrolului.
łinându-se seama de nevoile crescânde de ŃiŃei pentru centralele electrice şi industria
chimică, s-au făcut intense cercetări geologice, atât în regiunile cu vechi tradiŃii situate în
SubcarpaŃii dintre DâmboviŃa şi Prahova, cât şi în regiuni noi cum sunt: SubcarpaŃii Getici,
SubcarpaŃii Moldovei, platforma continentală a Mării Negre.
Cercetările efectuate până acum au arătat că zăcămintele situate până la adâncimi de 3000 m
au un grad avansat de epuizare şi ca atare, perspectivele lor sunt limitate. Ca urmare, în perioada
următoare se vor intensifica cercetările în zonele actuale pentru a descoperi noi zăcăminte de petrol
la adâncimi mai mari, şi platforma continentală a Mării Negre.
O importanŃă deosebită s- acordat tehnicii de foraj care a făcut noi progrese. În prezent,
industria proprie de utilaj petrolier este capabilă să producă nu numai pentru nevoi interne, dar să şi
exporte instalaŃii complexe de foraj pentru mari adâncimi 6.000-10.000 metri, pompe de adâncime,
turbine de foraj, iar mai recent platforme maritime pentru explorări şi exploatări petroliere.
O problemă importantă si de permanentă actualitate este înlăturarea accidentelor de foraj.
ErupŃia liberă a unor sonde aflate în foraj şi uneori chiar în exploatare determină pierderea unor
mari cantităŃi de ŃiŃei şi gaze în mediul înconjurător sau prin ardere. În mod normal, erupŃia unei
sonde este un fenomen care poate fi controlat de petrolişti prin executarea unor manevre şi
operaŃiuni specifice în astfel de cazuri. În situaŃia în care erupŃia nu poate fi stăpânită prin
inchiderea prevenitorului şi recircularea fluidului de foraj de o densitate care să asigure o presiune
capabilă să egaleze şi să depăşească presiunea din strat, se declanşează erupŃia liberă urmată de
incendiu.

8.1.2.

Caracteristicile incendiilor izbucnite la sonde

Forarea sondelor de ŃiŃei şi gaze se efectuează cu instalaŃii de foraj speciale, complexe,
cuprinzând mecanisme şi agregate de forŃă şi auxiliare.
łiŃeiul şi gazele în straturile petroliere se găsesc sub presiune, care în majoritatea cazurilor
este egală sau depăşeşte cu puŃin presiunea coloanei de apă la adâncimea de situare a stratului
respectiv însă uneori poate să depăşească presiunea hidrostatică cu 100 – 190 atmosfere, ceea ce
duce la declanşarea erupŃiilor libere care în cele mai multe cazuri se trasnformă în incendii.
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Incendiile izbucnite la sondele scăpate în erupŃie liberă fac parte din categoria de incendii la
care intervenŃia pentru stingere şi pentru „omorârea sondei” necesită forŃe şi mijloace numeroase,
precum şi timp îndelungat. Ele prezintă următoarele caracteristici:
- scăpările de sondă în erupŃie liberă se manifestă fie sub forma unei erupŃii de gaze, de
ŃiŃei, fie sub forma unei erupŃii de gaze şi ŃiŃei în acelaşi timp. Incendierea se poate produce imediat
sau mai târziu, aşa cum s-a întâmplat la sonda nr. 1801 Videle, la care erupŃia de gaze s-a aprins la
11 ore de la producere;
- uneori jetul de gaze sau ŃiŃei poate pătrunde în spatele coloanei;
- la incendiile de erupŃii de gaze şi ŃiŃei, întreaga cantitate de ŃiŃei arde în aer, în timp ce la
erupŃiile de ŃiŃei numai o parte din aceasta arde, restul se împrăştie în jur şi continuă să ardă pe
suprafaŃa terenului, degajându-se nori de fum negru şi gros;
- în timpul incendiului temperatura depăşeşte 1000 0C îngreunând operaŃiile de stingere şi
„omorâre” a sondei, iar flăcările depăşesc 1300 0C;
- incendiul poate periclita sondele şi construcŃiile vecine, prin împrăştierea pe o suprafaŃă
mare în jurul sondei a ŃiŃeiului;
- erupŃia este însoŃită de un zgomot mare care nu dă posibilitatea să se audă nimic. Chiar
dacă se foloseşte o instalaŃie puternică de difuzoare, legătura operativă se realizează cu multă
greutate. Zona de pierdere a audibilităŃii se întinde uneori până la distanŃa de 500 m şi chiar mai
mult;
- pe timpul erupŃiei de gaze, roci dure de diferite mărimi pot fi aruncate la distanŃe mari,
periclitând securitatea efectivelor angajate în intervenŃie;
- gazele degajate în timpul erupŃiei sau rezultate din ardere pot provoca intoxicarea celor ce
lucrează în apropiere;
- presiunile mari pot arunca afară prăjinile de foraj, pot dărâma turlele şi smulge burlanele
de tubaj;
- intensitatea şi caracterul erupŃiei nu sunt în permaneaŃă aceleaşi, ele modificându-se de la
o zi la alta în funcŃie de preisunea şi compoziŃia amestecului ce erupe;
- după un timp, la gura puŃului se formează cratere care pot atinge diametrul de 40 – 80 m
şi o adâncime între 50 – 100 m;
- din cauza temperaturii ridicate, turlele se prăbuşesc, iar restul instalaŃiei se degradează.
Acest fenomen s-a constatat la incendiile izbucnite la sonda nr. 596 din Valea Plopilor, judeŃul
Ilfov, în 1969, la sonda nr. 1801 Videle şi la sonda Mădulari – Vîlcea.
Ca urmare a prăbuşirii turlei, arderea gazelor se manifestă pe o suprafaŃă mare datorită
împrăştierii acestora ca urmare a lovirii lor de corpurile metalice existente la gura sondei.
La sondele în exploatare care nu mai au turle sau la cele în foraj după îndepărtarea turlei,
arderea se manifestă sub formă de torŃă, cu flăcări înalte de 30 – 60 m, în funcŃie de presiunea de
erupŃie.
Incendiile la sondele de exploatare a gazului metan se manifestă violent datorită volumului
mare de gaze ce ies prin îmbinări şi flanşe, iar flăcările au suprafeŃe mari şi cuprind întreaga
instalaŃie.
O situaŃie specială apare la sondele în exploatare când datorită unoer alunecări de teren
determinate de cauze naturale se produc rupturi la coloana de exploatare ceea ce are drept urmare
formarea unor cratere active verticale sau înclinate.
Astfel, la sonda nr. 295 Măneşti, judeŃul DâmboviŃa, ca urmare a unor alunecări de teren
determinate de ploi abundente s-a produs ruperea coloanei ceea ce a dus la formarea a patru cratere
active din care unul vertical şi trei având o înclinare până la 30 0. Craterul vertical s-a format la 15
m de gaura puŃului sondei având un diametru de 6 m şi o înălŃime a flăcărilor de 25 m.
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Organizarea şi desfăşurarea acŃiunilor de intervenŃie

Stingerea incendiilor la sondele scăpate în erupŃie liberă comportă o acŃiune complexă prin
varietatea măsurilor ce trebuiesc luate, concentrarea de forŃe şi mijloace numeroase, acŃiuni de
durată şi condiŃii grele de lucru, volum mare de lucrări şi eforturi deosebite. Uneori, deplasarea se
face greoi datorită căilor de acces impracticabile, necesitând remorcarea maşinilor cu ajutorul
tractoarelor sau a altor maşini. Un exemplu în acest sens îl reprezintă intervenŃia de la sonda 1801
Videle, la care maşinile au fost tractate aproximativ 6 km.
a) Recunoaşterea incendiului
Deoarece, pentru intervenŃia la sondele în erupŃie se impune participarea unui număr mare
de specialişti şi mijloace tehnice, la început este necesar să se organizeze un comandament pentru
coordonarea tutror operaŃiilor. Un astfel de comandament s-a dovedit foarte util la toate incendiile
izbucnite la sondele în erupŃie.
Comandamentul trebuie să stabilească:
- procedeul de stingere, substanŃele stingătoare şi concepŃia generală de acŃiune, în funcŃie
de natura, debitul şi presiunea eupŃiei;
- starea turlei şi a instalaŃiilor aferente;
- forma de manifestare a arderii, sub formă de torŃă sau dispersată,
- pericolul pentru construcŃiile şi instalaŃiile din vecinătatea sondei;
- concentraŃiile de gaze şi pericolul pentru localităŃile învecinate;
- posibilităŃile de protecŃie a mijlaocelor de stingere şi a personalului, în raport de relieful
din jurul sondei;
- posibilităŃile de alimentare cu apă şi de amenajare a instalaŃiilor pentru refularea apei în
zona incendiată;
- forŃele şi mijloacele existente şi care mai sunt necesare;
- posibilităŃile de acŃiune în condiŃiile asigurării securităŃii personalului de intervenŃie.
În raport de datele stabilite la recunoaşterea şi analiza situaŃiei, comandantul trebuie să
hotărască necesarul de forŃe şi utilaje, procedeul de stingere şi să întocmească planul de acŃiune.
OperaŃiunile ce se execută se clasifică în trei categorii:
- operaŃiuni preliminare pentru intervenŃie până la incendierea erupŃiei;
- operaŃiuni de stingere a sondei incendiate;
- operaŃiuni de oprire a erupŃiei – ,,omorârea” sondei.
b) OperaŃiuni preliminare pentru intervenŃie până la incendierea erupŃiei
Cea mai importantă problemă este asigurarea prevenirii incendiilor pe o zonă importantă din
jurul erupŃiei. S-au produs erupŃii de ŃiŃei neaprins care au inundat terenul pe o rază de câteva sute
de metri, iar gazul de sondă pe o vreme neliniştită se poate întinde pe distanŃe mari, zona
periculoasă pentru intoxicaŃie fiind apreciată la o distanŃă de peste 1 – 2 km.
Pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu se iau următoarele măsuri:
- întreruperea curentului electric şi înlăturarea tuturor surselor de foc, precum şi asigurarea
pazei în zona afectată;
- demontarea turlei sondei şi echipamentului de foraj şi evacuarea lor la cel puŃin 200 m de
sondă;
- amplasarea tractorului – troliu pentru evacuarea echipamentului numai pe partea expusă
la vânt, la cel puŃin 50 m de sondă şi montarea stingătorului de scântei la Ńeava de eşapament;
- concentrarea utilajelor de intervenŃie;
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- aducerea în cel mai scurt timp a barierei şi a conductelor de mare presiune;
- concentrarea personalului suplimentar necesar desfăşurării operaŃiunilor;
- oprirea forării şi exploatării sondelor vecine;
- intrarea în acŃiune a pompierilor pentru umezirea gazelor de erupŃie cu jeturi de apă
puternice pentru a împiedica aprinderea acestora de la scânteile produse de ciocnirea pietrelor şi
pieselor metalice azvârlite de erupŃie.
De mare importanŃă este asigurarea alimentării cu apă. Este necesar să se utilizeze, în primul
rând, sursele naturale de apă din apropiere. În acest scop se montează pompe puternice de apă,
conducte, se construiesc bazine de pământ sau rezervoare metalice, se aduc habe care se umplu cu
apă. Lucrările legate de alimentarea cu apă trebuie începute cât mai repede posibil şi efectuate în
ritmuri forŃate.
De asemenea, lângă o sondă în erupŃie trebuie concentrate unele utilaje: buldozere,
excavatoare, tractoare, automacarale, cimentrucuri etc.
În cazul erupŃiei de ŃiŃei, în jurul sondei trebuie să se ridice un dig de pământ pentru
colectarea ŃiŃeiului, să se monteze conducte de 150 m – 200 m ori să se sape şanturi pentru
evacuarea ŃiŃeiului acumulat în gropile săpate în prealabil. Pe traseul de evacuare a ŃiŃeiului este
necesar să se realizeze un închizător hidraulic.
Lucrările de la gura sondei trebuie executate sub supraveghere folosindu-se unelte care nu
produc scântei prin lovire şi în mod obligatoriu sub protecŃia jeturilor de apă.
De asemenea, trebuie organizată asistenŃa medicală, alimentaŃia şi cazarea tuturor forŃelor
angrenate în acŃiune.
Toate măsurile care se iau au ca scop prevenirea incendierii erupŃiei şi oprirea acesteia, care
se execută de specialiştii schelei de petrol în colaborare cu pompierii militari.
Măsurile prezentate se realizează pe baza unui plan de acŃiune întocmit de către
comandamentul organizat. Planul trebuie să cuprindă următoarele probleme:
- măsuri de evitare a producerii exploziilor;
- captarea şi evacuarea ŃiŃeiului sau a apei;
- crearea unei bune vizibilităŃi la gura puŃului prin degajarea materialelor;
- asigurarea maşinilor, agregatelor, agenŃilor stingători, a personalului, alimentelor,
carburanŃilor şi echipamentelor de schimb;
- curăŃirea continuă a locurilor de lucru şi a căilor de acces;
- asigurarea alimentării cu apă;
- asigurarea, prepararea şi depozitarea noroiului necesar;
- metodele tehnice de combatere a erupŃiei.
În plan se precizează atribuŃiile şi sarcinile ce revin tuturor categoriilor de participanŃi pentru
obŃinere a unei vizite maxime de lucru.
c) OperaŃiuni de stingere a unei sonde
Procedeul de stingere se alege Ńinând seama de caracterul erupŃiei şi puterea ei, de mediul
înconjurător şi de existenŃa mijloacelor de stingere.
Întotdeauna va fi pregătit şi un al doilea procedeu de stingere, nu se va conta de la început
pe unul singur. Factorul timp joacă un rol hotărâtor.
AcŃiunea de stingere începe cu îndepărtarea tuturor materialelor din jurul sondei, operaŃiune
anevoioasă, care poate dura mai multe zile. De exemplu, la sonda de la Mădulari ruperea părŃilor
metalice s-a făcut cu ajutorul proiectilelor a două tancuri.
După degajarea sondei se trece la răcirea intensă a terenului prin stropirea cu apă după care
se execută atacul incendiului.
Principalele metode de stingere aplicate la noi în Ńară sunt următoarele:
Stingerea prin închidere a vanelor instalaŃiei de prevenire a incendiilor de la gura sondei
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Este cel mai sigur şi cel mai simplu procedeu şi se practică destul de frecvent. Se poate
folosi numai în cazul în care echipamentul de la gura sondei este în stare bună, în faza iniŃială a
incendiului, orice întârziere putând complica închiderea vanelor.
Oprirea erupŃiei prin inundarea puŃului sondei cu apă sau soluŃii cu barită
Se foloseşte numai în cazul în care la gura sondei s-a păstrat echipamentul, permiŃând
cuplarea agregatelor de inundare. Apa sau soluŃia de barită trebuie pompată prin prăjinile de foraj
sau Ńevi şi numai în cazuri excepŃionale în spaŃiul intertubular, însă trebuie să se asigure pomparea
continuă. Prin folosirea apei, acesta produce răcirea gazelor şi prin transformarea ei în ceaŃă şi abur,
împiedică arderea.
Stingerea incendiilor de sondă în erupŃie cu jeturi compacte de apă
Acest procedeu este vechi şi se practică pe scară largă, mai ales după construirea unor
maşini şi tunuri de incendiu cu debite şi presiuni foarte mari. Pe timpul uni incendiu mai puternic,
turla metalică se deformează rapid şi după 15 – 20 minute se prăbuşeşte împreună cu prăjina de
foraj, geamblacul şi alte echipamente. Prăbuşirea acestora pe gura sondei măreşte suprafaŃa
coloanei de erupŃie, ca urmare a izbirii ŃiŃeiului şi gazelor de masa metalică şi împrăştierea acestuia.
Fiecare dintre erupŃiile de ŃiŃei şi gaze, precum şi cele de gaze reclamă folosirea unui
procedeu şi tactici speciale, precum şi a unor lucrări pregătiroare. ErupŃiile slabe de gaze şi de ŃiŃei
şi gaze, care se manifestă ca un singur jet compact, când echipamentul de la gura sondei nu
împiedică ieşirea gazelor, se sting relativ uşor cu jeturi de apă refulate din Ńevi şi tunuri.
Dacă erupŃia depăşeşte 500.000 m3/zi se recomandă folosirea unui număr de 4 – 6 Ńevi cu
ajutaje de 18 – 20 mm la presiuni de 5 – 7 atmosfere sau 3 – 5 tunuri de apă cu ajutaje de 24 – 28
mm şi presiuni de 7 – 9 atmosfere. Nu se recomandă folosirea ajutajelor mai mari, deoarece în acest
caz efectul este acelaşi.
Prima variantă constă în dirijarea jeturilor de apă la început asupra gurii sondei, la baza
vânei de produs în erupŃie, unde o parte din Ńevi se recomandă să acŃioneze permanent în această
zonă, iar o altă parte se ridică uniform, la semnalul dat de comandantul intervenŃiei, pe întreaga
înălŃime a erupŃiei până la stingerea completă a flăcărilor. Dacă nu s-a stins se repetă acŃiunea prin
deplasarea jeturilor de apă în sus urmărindu-se ca sub acestea procesul de ardere să fie întrerupt.
Pentru refularea apei servanŃii vor ocupa poziŃii în jurul sondei acŃionând într-un sector cu o
deschidere de circa 60 ... 90 0.
Toate Ńevile trebuie îndreptate asupra erupŃiei la acelaşi nivel şi în acelaşi timp; se numeşte
un şef de Ńevi principal, după care trebuie să se călăuzească şi ceilalŃi şefi de Ńeavă. Se impune ca
acŃiunea să se întreprindă cu multă grijă pentru a nu permite scăparea arderii în partea de jos a
erupŃiei neincendiate. Ridicarea jeturilor de apă trebuie să se efectueze lent cu o deplasare de 1 – 2
m, timp de 20 – 30 sec.
Încetarea refulării apei şi retragerea şefilor de Ńeavă se face numai la ordinul comandantului
intervenŃiei.
În caz de nereuşită a acŃiunii se iau măsuri pentru prăgătirea unui nou atac cu un număr mai
mare de jeturi de apă sau se vor folosi alte procedee.
Pentru stingerea incendiului la o erupŃie medie, cu debitul de la 500.000 până la 1.000.000
3
m /zi, se folosesc cel puŃin 5 – 6 tunuri de apă, care constituie o a doua variantă. Dacă atacul nu
reuşeşte din diferite motive (înălŃimea prea mare a flăcărilor, reaprinderea erupŃiei, lipsa de apă etc.)
acŃiunea se opreşte şi începe pregătirea unui nou atac.
La noul atac se vor folosi 6 – 8 tunuri de apă, ale căror jeturi se refulează în două trepte pe
înălŃimea flăcărilor. În această concepŃie, jeturile a două sau trei tunuri se îndreaptă în partea
neincendiată a erupŃiei la o înălŃime sub care nu există ardere şi unde flăcările nu scapă, după care
tunurile se menŃin în această poziŃie până la stingerea completă a incendiului, reducând distanŃa de
manevrare a celorlalte jeturi de apă. Celelalte tunuri de apă, ca tunuri de atac, sunt îndreptate
concomitent prin jeturile lor la partea de jos a flăcărilor, apoi sunt ridicate treptat către partea
superioară a acestora până la tăierea flăcărilor.
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Dacă acest atac nu va reuşi, înseamnă că debitul sondei nu a fost bine stabilit şi este necesar
să se adopte alte procedeee.
În scopul asigurării debitului de apă, se poate folosi o a treia variantă combinată, folosinduse tunuri de apă şi Ńevi manuale. Jeturile tunurilor se îndreaptă pe direcŃia vântului la distanŃa de 8 –
15 m de gura sondei pe arcul de cerc de 270 0 alternând unul cu altul. La început se pun în funcŃiune
numai tunurile. Jeturile de apă se dirijează în flacăra erupŃiei pe care o urcă la 6 – 8 m, deasupra
gurii sondei. Cu acest prilej scade radiaŃia termică. Apoi şefii Ńevilor manuale se apropie de gura
sondei, ocupând poziŃii corespunzătoare, presiunea apei trebuind să crească uşor până la regimul
stabilit, iar manevrabilitatea Ńevilor de jos în sus, făcându-se ca la primul procedeu.
După stingerea incendiului revine sarcina specialiştilor din petrol, să oprească erupŃia
folosind diferite procedee, cel mai eficace dovedindu-se utilizarea unui clopot pentru dirijarea şi
închiderea jetului de ŃiŃei şi gaze.
Stingerea incendiilor de erupŃie de ŃiŃei şi gaze cu explozivi
Acest procedeu este considerat în unele Ńări procedeul cel mai eficient şi mai universal.
Acest procedeu se foloseşte de comandantul intervenŃiei de comun acord cu specialiştii în petrol, se
pregăteşte şi se execută de specialiştii în explozivi. Principiul acestui procedeu constă în
exploatarea unei încărcături de material exploziv în apropierea sondei incendiate sub protecŃia
jeturilor de apă. Suflul exploziei secŃionează jetul erupŃiei şi dispersează flacăra, iar produsele
gazoase ale arderii, formate în timpul exploziei, izolează flacăra de aer.
În unele cazuri nu se pot face determinări precise privind necesităŃile de material exploziv.
De aceea în mod obişnuit, la începutul intervenŃiei se utilizează încărcături mai reduse şi apoi
acestea se măresc treptat în caz de nereuşită. În primul moment după explozie, se formează o serie
de produse gazoase rezultate din arderea rapidă care au o temperatură foarte ridicată şi se
dispersează radial. În timp de 0,04 – 0,08 secunde după explozie, produsele gazoase se împrăştie
rapid şi capătă culoarea neagră, apoi se deplasează în direcŃia vântului.
În momentul exploziei, jetul erupŃiei de gaze sub efectul unei de şoc şi a suflului se rupe.
Partea centrală a flăcării se îndreaptă lateral şi se consumă, iar partea de deasupra zonei de explozie
se stinge treptat, datorită întreruperii jetului erupŃiei. În continuare, norul de produse gazoase se
deplasează pe direcŃia vântului, învăluie flacăra erupŃiei şi o izolează de aerul înconjurător. Dacă
acest nor cuprinde în întregime jetul erupŃiei, flacăra se stinge, iar dacă îl cuprinde uneori parŃial sau
este deviat de vânt într-o direcŃie, stingerea incendiului nu se mai poate efectua. În unele cazuri are
loc o nouă aprindere, care poate fi explicată prin efectul slab al exploziei.
În procesul de întrerupere al arderii erupŃiilor prin explozie, un rol determinant îl au unda de
şoc, cantitatea de produse de ardere şi deplasarea lor în raport cu erupŃia.
Mărirea eficienŃei acestui procedeu se obŃine, în primul rând, prin sporirea greutăŃii
încărcăturii de material exploziv, concomitent creşte şi pericolul de distrugere al instalaŃiei de la
gura sondei, precum şi a construcŃiilor învecinate.
Rezultate promiŃătoare s-au obŃinut prin introducerea unor hidrocarburi halogenate în
încărcătura de explozie. În acest caz norul de produse gazoase al exploziei devine mai compact, îşi
măreşte volumul şi persistă timp îndelungat fără a fi dispersat de curenŃii de aer.
Amplasarea încărcăturii are o mare importanŃă. S-a constatat că la o explozie în aer,
înălŃimea norului creşte considerabil mai rapid decât la o explozie de sol. Acest element trebuie luat
în consideraŃie la construirea mijloacelor de transport a încărcăturii la locul fixat pentru explozie.
De asemenea, eficienŃa stingerii erupŃiilor prin explozie depinde de înălŃimea fasciculului de
gaze, care poate fi redusă prin refularea asupra acestuia a unor jeturi de apă. În acest caz, greutatea
încărcăturii de material exploziv poate fi apreciabil micşorată. Numărul de Ńevi de refulare depinde
de puterea erupŃiei. De regulă, fasciculul erupŃiei de gaze trebuie udat cu un număr de cel puŃin 4
jeturi de apă, care să se intersecteze în acelaşi punct de pe axul vertical al erupŃiei.
De obicei, aducerea încărcăturii de exploziv se foloseşte atunci când în jurul sondei în
erupŃie se formează un crater cu diametrul de 10 – 50 m. Craterul poate fi umplut cu apă de la
erupŃie sau refulată în mod special, pentru ca jetul erupŃiei de gaze trecând prin stratul de apă, să
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ardă asupra acestuia în forma unui grifon. Într-o asemenea situaŃie, temperatura flăcării scade brusc,
uşurând efectuarea operaŃiilor care sunt legate de deplasarea pe cablu a încărcăturii de exploziv.
Uneori la umplerea craterului cu apă, incendiul se lichidează fără explozie.
Pentru aducerea încărcăturii de exploziv în jetul erupŃiei incendiate se pot folosi cărucioare
cu braŃ de macara înclinată, macarale turnate, cabluri de oŃel.
Desigur, procedeul reclamă o serie de instalaŃii fixe şi mobile, deplasarea încărcăturii de
exploziv trebuind foarte bine condusă.
După executarea exploziei, refularea apei din Ńevi continuă timp de 30 minute.
Stingerea incendiilor cu autospeciale cu jet de gaze
Procedeul este considerat ca fiind cel mai modern şi de perspectivă pentru stingerea
incendiilor de erupŃie de ŃiŃei şi gaze. În Ńară există deja autospeciale cu jet de gaze, care se
amplasează pe timpul acŃiunii de intervenŃie, în apropierea erupŃiei, la 10 – 15 m pe direcŃia
vântului, cele cu pulbere la 20 m, iar maşinile de alimenatre cu apă la 60 m. Înainte de începerea
acŃiunii se vor lua măsuri de asigurare a alimentării cu apă, calculând debitul necesar pentru
stingere, răcirea terenului din zona incendiului, protecŃia personalului de intervenŃie şi a utilajelor
folosite.
Cu aceste maşini şi instalaŃii se apreciază că pot fi stinse incendiile de erupŃii compacte cu
gaze cu un debit până la 30 milioane m3/24 ore, precum şi a celor dispersate cu un debit până la 1,5
milioane m3/24 ore.
EficienŃa la stingerea incendiului este în funcŃie de debitul de apă al jetului autospecialei cu
jet de gaze.
Stingerea incendiilor la erupŃii de ŃiŃei şi gaze prin folosirea unor sonde înclinate
Acest procedeu se foloseşte în special atunci când prin folosirea procedeelor amintite nu se
obŃin rezultate pozitive. Forarea unor sonde înclinate trebuie executată cu personal specializat.
d) OperaŃiuni de oprire a erupŃiei – ,,omorârea” sondei
După lichidarea arderii, folosind unul din procedeele arătate mai sus se va trece la oprirea
erupŃiei (,,omorârea” sondei). Acest lucru se realizează folosind diferite instalaŃii construite special
şi adecvate situaŃiei de la locul avariei. Aceasta se face de către specialiştii schelei.
8.1.4.

Principii tactice de intervenŃie

Pe lângă Ńevile tip ,,B” şi tunurile de apă se folosesc şi Ńevi cu spumă pentru lichidarea
arderii ŃiŃeiului ce se scurge pe sol.
Pentru limitarea scurgerii ŃiŃeiului, se execută îndiguiri şi batale pentru captare. Trebuie să
se ia măsuri ca aceste batale să fie protejate cu Ńevi generatoare de spumă.
După caz, dispozitivul de stingere va fi organizat pe 2 – 3 eşaloane.
Dacă presiunea de erupŃie este mică, iar la gura puŃurilor se formează cratere, atunci se
aplică procedeul de stingere bazat pe inundarea sondei.
În conducerea operaŃiunilor va fi folosit întreg personalul ce compune colectivul format.
Atacul Ńevilor cu apă pentru ruperea jetului de erupŃie se începe în acelaşi timp, la ordinul
comandantului stingerii.
Axele longitudinale ale jeturilor de gaze atunci când se folosesc autospecialele cu jet de
gaze (ASp.J.G.), trebuie să formeze un unghi mai mic de 90 0, iar acestea să aibă vântul în spate.
Pe timpul acŃiunii, trebuie urmărită comportarea sondelor vecine şi consultat personalul
tehnic ingineresc de specialitate.
Întrucât se lucrează cu presiuni mari (peste 10 atmosfere) se impune o verificare atentă a
modului de racordare a furtunurilor, care prin dezracordare pot accidenta servanŃii.
Problema securităŃii servanŃilor trebuie asigurată în permanenŃă.
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Furtunurile de apă vor fi protejate pe o distanŃă de 70 – 80 m de la sondă cu ajutorul unor
panouri de azbest cu grosimea de 10 mm, sau cu alte mijloace de protecŃie anticalorice.
Pentru a obŃine o eficacitate maximă, jeturile tunurilor pe afet vor fi dispuse pe două planuri,
astfel încât în fiecare sector un tun să refuleze apa la baza flăcării, iar celălalt cu o aproximaŃie de
1/3 mai sus de baza acesteia.
După stingerea definitivă a flăcării este necesar să se continue răcirea masivă a jetului de
gaze şi de condensat, a solului din suprafaŃa delimitată de gaze şi de condensat, precum şi a solului
din suprafaŃa delimitată de tunurile de apă, timp de cel puŃin 10 minute, după care o parte din tunuri
îşi vor înceta activitatea, cu celelalte continuându-se umectarea jetului de gaze şi răcirea terenului
din jur, timp de 50 – 60 minute.
ServanŃii din zona de lucru vor fi dotaŃi şi cu scuturi metalice căptuşite cu azbest sau cu folii
reflectorizante şi prevăzute cu vizor din sticlă specială sau mică. Împotriva zgomotului ei vor fi
echipaŃi cu căşti.
ProtecŃia maşinilor se va asigura prin panouri de tablă căptuşită cu azbest sau folii
reflectorizante montate pe suprafeŃele expuse flăcărilor.

8.1.5. Concluzii şi învăŃăminte de la incendii
Printre incendiile la care intervenŃia presupune angajarea de forŃe şi mijloace numeroase, se
numără şi acela izbucnit la sondele scăpate în erupŃie liberă de gaze, ŃiŃei sau combinate, precum şi
la alte instalaŃii dintr-o schelă petrolieră.
IntervenŃia pentru stingere prezintă o serie întreagă de particularităŃi, care trebuiesc făcute şi
bine cunoscute.
Şeful stingerii este obligat să cunoască bine caracteristicile acestor incendii, pentru a fi în
măsură să organizeze şi să conducă cu competenŃă întreaga operaŃiune.
CondiŃiile grele de intervenŃie la care trebuie să lucreze, atât servanŃii cât şi formaŃia civilă
de pompieri, obligă conducerea operaŃiunilor să ia o serie de măsuri, care în final condiŃionează
însăşi succesul operaŃiunilor.
Metodele şi procedeele variate ce pot fi folosite pentru înlăturarea avariei la instalaŃia
incendiată, trebuie aplicate în funcŃie de condiŃiile concrete existente la locul incendiului şi în urma
unei analize profunde la care participă pe lângă şeful stingerii şi personalul tehnic ingineresc de
specialitate.
łinând seama de faptul că la o sondă scăpată în erupŃie liberă de gaze şi ŃiŃei, incendiul
provoacă pagube importante pentru economia naŃională, intervenŃia pentru stingere trebuie să se
desfăşoare în timp util şi cu eficacitate, acŃiunea fiind încununată de succes numai prin eforturi
comune şi cu contribuŃia tuturor persoanelor prezente la locul incendiului.
În toate etapele de desfăşurare a acŃiunii pentru stingerea unui incendiu la o sondă în erupŃie
se va pune accent deosebit pe instruirea servanŃilor, a echipelor constituite la locul acŃiunii pentru
cunoaşterea temeinică a pericolelor ce pot apare pe timpul îndeplinirii misiunii şi, mai ales, pe
cunoaşterea de către aceştia a regulilor ce trebuie riguros respectate de către fiecare participant la
intervenŃie.
Se poate concluziona că intervenŃia pentru stingerea şi captarea sondelor în foraj, scăpate în
erupŃie liberă, este o acŃiune cu un accentuat caracter particular, caracterizată de necesitatea
mobilizării unor importante forŃe umane şi mijloace materiale. Toate acestea trebuie să fie dublate
de o mare capacitate organizatorică şi fermitate în conducere, bazate pe o temeinică stăpânire a
tehnicilor de lucru specifice şi o considerabilă capacitate tactică a tuturor factorilor de conducere şi
execuŃie.
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8.2. Stingerea incendiilor la rafinăriile de prelucrare a produselor petroliere
8.2.1. Introducere
łara noastră este cunoscută ca una dintre cele mai vechi Ńări producătoare de produse
petroliere, fiind astăzi apreciată nu numai pentru calitatea produselor ci şi a utilajelor specifice
industriei petroliere.
ExistenŃa unor distilării este semnalată în Ńara noastră încă din secolul al XIX-lea. Prima
rafinărie care a intrat însă în exploatare datează din anul 1857. Tot în acelaşi an o parte din
Bucureşti este iluminat cu petrol lampant, fiind primul oraş din lume care a folosit acest sistem de
iluminat.
În perioada anilor 1870 – 1920 rafinăriile s-au dezvoltat, numărul lor ajungând la 69.
SavanŃii români îşi aduc o contribuŃie deosebită în găsirea de noi procedee de rafinare sau în
perfecŃionarea celor existente.
În anul 1908 a fost elaborată de către dr. L. Edeleanu metoda de rafinare selectivă, cu bioxid
de sulf lichid, a petrolului lampant metodă care a fost apoi existentă şi la alte produse petroliere.
Prin această invenŃie, România a ajuns să obŃină întâietate mondială în tehnica folosirii solvenŃilor
selectivi.
Industria prelucrării petrolului în Ńara noastră a cunoscut progrese deosebite, astfel încât, în
prezent, se găseşte la un nivel tehnic comparabil cu cel atins în Ńările cu industrie dezvoltată.
Avându-se în vedere complexitatea proceselor tehnologice şi valoarea ridicată a instalaŃiilor
şi echipamentelor utilizatee în condiŃiile existenŃei unui accentuat pericol de incendiu, problema
stingerii incendiilor capătă o importanŃă deosebită.
Succesul în lupta contra incendiilor la această categorie de obiective este imposibil de
obŃinut fără o cunoaştere temeinică a particularităŃilor proceselor tehnologice, a principiilor şi
substanŃelor de stingere adecvate şi nu în ultimul rând a realizării unei strânse colaborări între
pompierii militari şi specialiştii obiectivului.
8.2.2. Caracteristici constructive şi tehnologice
Marea majoritate a proceselor tehnologice de prelucrare primară a ŃiŃeiului se desfăşoară la
temperaturi şi presiuni ridicate sau în vid.
Principalele procese de prelucrare primară a ŃiŃeiului în instalaŃiile unei rafinării sunt
încălzirea ŃiŃeiului sau păcurei, evaporarea acestora, separarea şi condensarea vaporilor în diferite
utilaje, procese care crează în cazul unor avarii urmate de incendiu, greutăŃi în acŃiunea de
intervenŃie.
Produsele încălzite aruncate din instalaŃii pot accidenta servanŃii şi personalul care
acŃionează pentru stingere sau pot contribui la propagarea incendiilor la instalaŃiile vecine.
O altă caracteristică tehnologică este aceeea că în rafinării se prelucrează mari cantităŃi de
ŃiŃei (3 – 4 milioane tone pe an), ceea ce face ca un eventual incendiu să se transforme în scurt timp
într-unul de proporŃii şi foarte violent.
Diversitatea foarte mare de utilaje şi instalaŃii (coloane, compresoare, schimbătoare de
căldură, pompe, cuptoare, etc.), precum şi modul lor de amplasare în teren fac ca intevenŃia să se
facă în mod diferenŃiat funcŃie de caracteristicile constructive şi tehnologice ale acestora.
DiferenŃierea priveşte atât metodele, procedeele şi principiile tactice de intervenŃie, cât şi folosirea
celor mai adecvate substanŃe stingătoare.
InstalaŃiile de prelucrare a produselor petroliere sunt amplasate în majoritate în aer liber pe
platformele special amenajate cu excepŃia camerelor de comandă şi caselor de pompe, ceea ce
favorizează acŃiunea de intervenŃie în sensul că se pot realiza dispozitive circulare cu posibilităŃi de
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atac direct asupra focarului şi folosirii tunurilor de apă sau spumă de pe maşini, dar o şi
îngreunează deoarece pericolul de accidentare a servanŃilor este mai accentuat neexistând decât în
mică măsură obstacole contra incendiilor, care pot fi folosite pe timpul lucrului.
De asemenea, o caracteristică constructivă este şi aceea că unele din instalaŃiile cum sunt
coloanele de distilare atmosferică şi în vid au înălŃimi mari variind între 20 şi 60 m ceea ce ridică
probleme privind intervenŃia pentru stingerea flăcărilor la vârful acestora.
Marea majoritate a instalaŃiilor sunt confecŃionate din oŃeluri speciale care se pot încălzi
suficient de mult pentru a radia căldură în mediul înconjurător, capabilă să aprindă anumite
materiale combustibile şi de aceea este necesară răcirea acestora intens. De asemenea, structura de
rezistenŃă a instalaŃiilor este metalică ceea ce impune o răcire şi protecŃie corespunzătoare a acesteia
pentru a nu-şi pierde capacitatea portantă.
InstalaŃiile sunt prevăzute cu dispozitive de golire rapidă şi cu sisteme de inundare cu abur
care trebuie temeinic cunoscute şi folosite operativ. De asemenea, sunt prevăzute cu sisteme
moderne şi sigure de semnalizare, reŃele de hidranŃi şi tunuri fixe de apă sau spumă, pe conducte
care asigură debitele şi presiunile necesare, iar instalaŃiile înalte (coloanele de distilare, fracŃionare,
rectificare) sunt prevăzute cu instalaŃii fixe de răcire cu apă care trebuie menŃinute în funcŃiune pe
toată durata operaŃiunii de intervenŃie. De asemenea privind alimentarea cu apă a tehnicii este de
subliniat faptul că pe teritoriul unei rafinării se găsesc şi turnuri de răcire, care au însemnate
cantităŃi de apă.
Teritoriul unei rafinării este străbătut de o multitudine de canale tehnologice şi conducte
care pot însuma peste 1000 km, constituind un important factor de propagare a incendiilor şi care
pun probleme privind deplasarea tehnicii de luptă.
O altă caracteristică este şi aceea că din cauza amplasării apropiate a instalaŃiilor unele faŃă
de altele şi a legăturilor tehnologice între diferite instalaŃii şi aparate se creează pericolul extinderii
avariei şi deci a incendiului.
8.2.3. Caracteristicile incendiilor la cuptoare, staŃii de pompare, condensatoare şi răcitoare
La cuptoare
Cu toate că există o oarecare diversitate în construcŃia cuptoarelor, determinată de destinaŃia
şi regimul diferit de funcŃionare, totuşi incendiile se produc datorită aceloraşi cauze şi anume:
deterioararea serpentinelor şi apariŃia scurgerii de produse la coturi ca urmare a coroziunii, fisurii,
smulgerii Ńevilor, etc.
Ca urmare, spargerea Ńevilor duce la formarea unor fante longitudinale în diferite dimensiuni
(literatura de specialitate apreciază că aceste fante au în general dimensiuni de la 60 la 150 mm
lungime şi până la 30 mm lăŃime) care fac ca produsul să se scurgă în camera cuptorului. Produsul
care se scurge de obicei nu arde în întregime în camera cuptorului pentru că o bună parte din el
pătrunde în canalul principal de gaze de ardere şi uneori chiar se scurge şi în exterior. În interior se
produce o ardere puternică a jeturilor de lichid ce iese prin fisurile conductelor, precum şi a stratului
colectat pe vatra cuptorului. Temperatura în cuptor pe timpul incendiului nu depăşeşte de obicei
temperatura obişnuită în timpul lucrului şi deci nu apar probleme pentru integritatea construcŃiei
cuptorului, în afara situaŃiei când se pot produce explozii,
Lipsa unei cantităŃi suficiente de aer în spaŃiul cuptorului duce la formarea unei mai mari
cantităŃi de fum care iese în exteriorul cuptorului prin unele neetanşeităŃi, fante şi deschideri pentru
explozie.
Incendiul se manifestă în exterior şi prin apariŃia flăcărilor care pot acŃiona asupra
elementelor de construcŃie exterioare şi mai ales asupra celor metalice (pasarele, estacade, carcasa
cuptorului, etc.) slăbindu-le rezistenŃa mecanică. La o acŃiune prelungită a incendiului aceste
elemente metalice pot deveni chiar incandescente, deformându-se şi chiar fisurându-se, contribuind
astfel la propagarea incendiului.
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Ca urmare a unor greşeli ce se pot comite pe timpul operaŃiunilor de pornire a cuptoarelor
apar concentraŃii explozive în camera acestora care produc explozii ce au drept urmare distrugerea
parŃială sau totală a construcŃiilor cuptorului şi deci propagarea incendiului la instalaŃiile învecinate
(aşa s-a întâmplat în anul 1989 pe platforma de cracare catalitică din combinatul Brazi când datorită
unui şir întreg de greşeli pe timpul pornirii unui cuptor în interiorul acestuia s-a produs o puternică
explozie).
Coşul metalic de fum poate conduce la propagarea incendiilor, deoarece acesta se poate
încălzi intens pe întreaga înălŃime, mai ales la partea de jos şi de mijloc, devenind, după 5 – 10
minute, de culoare roşu închis apoi roşu violet (700 – 900 0C) ceea ce creează condiŃii pentru
deformarea lui.
Cel mai periculos moment apare atunci când la dilatarea coşului pe înălŃime se pot rupe
tiranŃii fapt ce duce la prăbuşiea acestuia şi implicit la deteriorarea unor instalaŃii şi chiar la apariŃia
de noi focare de ardere. Arderi pot avea loc şi la coturile de întoarcere ca urmare a fisurilor care pot
apare la conducte.
La staŃii de pompare
Incendiile la staŃiile de pompare sunt precedate, de regulă, de defecŃiuni în funcŃionarea
pompelor, urmate de scurgerea lichidelor şi apoi aprinderea sau explozia vaporilor acestora.
Lichidul combustibil se revarsă în cantităŃi mari, iese din clădirea în care se găsesc pompele
şi se împrăştie pe terenul înconjurător punând în pericol instalaŃiile existente în zonă.
Exploziile sunt însoŃite de cele mai multe ori de distrugerea parŃială sau totală a elementelor
de construcŃie ale clădirii pompelor, a conductelor şi instalaŃiilor din imediata apropiere apărând noi
focare de incendiu.
În interiorul clădirii în care se găsesc pompele, flăcările inundă întreaga încăpere
manifestându-se şi în exterior ajungând la înălŃimi apreciabile, aceasta în funcŃie şi de lichidul
combustibil care arde. La un incendiu izbucnit la o mare uzină chimică din fosta R.D. Germană în
anul 1969, la casa pompelor care vehiculau benzină, flăcările au atins 30 – 40 m înălŃime.
ViolenŃa deosebită a incendiului are în cele mai dese cazuri drept urmare prăbuşirea
acoperişului clădirii în care se găsesc pompele (la incendiul menŃionat acoperişul s-a prăbuşit după
circa 10 minute, acesta fiind susŃinut de stâlpi portanŃi de oŃel).
Incendiul se poate propaga în exterior şi prin canalele conductelor care pot fi inundate cu
produs arzând.
Un deosebit pericol apare în situaŃia când datorită distrugerii instalaŃiilor de golire produsele
nu mai pot fi evacuate şi care se pot scurge pe terenul înconjurător centribuind la apariŃia de noi
focare. Aşa s-a întâmplat la incendiul izbucnit în anul 1972 la rafinăria ESSO din Hamburg (fosta
R.F.G.), când cantitatea de 80 tone de produse petroliere ce exista deja în interiorul instalaŃiei nu a
putut fi evacuată în rezervoarele de siguranŃă, datorită avariilor cauzate de explozia iniŃială.
Scurgerea continuă de produse pe instalaŃiile încinse, pe lângă faptul că a dus la reizbucnirea
incendiului, a şi făcut foarte dificilă acŃiunea de stingerea a acestuia.
În interiorul casei pompelor, temperatura poate ajunge după 20 – 25 minute de la izbucnirea
incendiului la 900 – 1000 0C, iar după aproximativ 40 minute încep să se distrugă elementele de
construcŃie.
La condensatoare şi răcitoare
Incendiile pot izbucni la acest gen de utilaje datorită faptului că şi acestea utilizează ca
lichide de condensare, lichide inflamabile insolubile în apă ca de exemplu benzina, benzen, toluen,
motorina etc. şi care pot să se scurgă în exterior ca urmare a neetanşeităŃilor care apar la legăturile
conductelor.
Flăcările care apar au acŃiune distructivă asupra conductelor din interiorul utilajelor sau a
celor din exterior producând fisurarea acestora şi scurgeri de produse care conduc la propagarea şi
creşterea intensităŃii incendiului. De asemenea, sunt serios afectate construcŃiile metalice învecinate,
vanele şi instalaŃiile fixe de stingere şi răcire. Dacă nu se intervine la timp un astfel de incendiu
poate să cuprindă suprafeŃe mari datorită împrăştierii lichidelor combustibile în cantităŃi mari.
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Incendiul se poate propaga prin intermediul elementelor metalice încălzite şi supraîncălzite,
a canalelor tehnologice, precum şi a numeroaselor conducte de vehiculare a produselor petroliere.
La condensatoarele şi răcitoarele care folosesc apa, ard produsele gazoase care ies în
exterior, precum şi condensul, incendiul cuprinzând întreaga instalaŃie de condensatoare şi
răcitoare.
8.2.4. Organizarea şi executarea intervenŃiei în cazul incendiilor la cuptoare, staŃii de
pompare, condensatoare şi răcitoare
a) Recunoaşterea incendiului
Este o activitate deosebit de importantă pentru această categorie de obiective şi se execută
împreună cu personalul tehnico-ingineresc cu care de altfel se va colabora pe tot timpul acŃiunii de
intervenŃie.
La recunoaştere se vor stabili:
 locurile în care se manifestă arderea şi caracteristicile acesteia;
 particularităŃile constructive ale instalaŃiilor incendiate şi a celor vecine;
 starea instalaŃiilor fixe de stingere şi dacă au fost în funcŃiune;
 starea elementelor componente ale instalaŃiilor incendiate (coşul de evacuare a
produselor arderii, estacade de conducte, canale tehnologice, elementele de susŃinere ale staŃiilor de
pompare etc.);
 pericolul pentru instalaŃiile vecine şi posibilităŃile de propagare a incendiului;
 dacă s-a executat golirea de produse a instalaŃiilor incendiate şi a celor vecine sau care
sunt în legătură directă cu cele incendiate;
 pericolul de explozie şi modalităŃi de înlăturare a acestuia;
 prezenŃa vaporilor şi gazelor toxice.
b) Stingerea incendiilor la cuptoare
Pentru stingerea incendiilor la cuptoare este necesar ca personalul de pe locul de muncă să
intervină cu promptitudine şi foarte precis, conform organizării stingerii incendiilor, organizată pe
principiul autoapărării. Privind intervenŃia, trebuie să se rezolve mai întâi două probleme principale:
 stingerea produsului, care arde în cuptor şi canalele orizontale;
 protejarea şi răcirea intensă a elementelor de construcŃie mai ales cele metalice
(pasarelele de serviciu, coşul de evacuare a produselor arderii, fermele şi acoperişul cuptorului etc.)
pentru a nu se deforma în urma efectului caloric al arderii şi gazelor fierbinŃi şi pentru a nu-şi pierde
rezistenŃa mecanică.
Stingerea incendiului în cuptor se realizează de către personalul care acŃionează în cadrul
primei intervenŃii pe locul de muncă. Mai întâi se opresc pompele care alimentează cuptorul şi se
sting injectoarele, mai puŃin unul sau două care se vor lăsa aprinse pentru că, sub influenŃa
temperaturii cuptorului, se produce o intensă volatilizare a produselor ce pot forma amestecuri
explozive. După aceea se pun în funcŃiune instalaŃiile de stingere cu abur care se refulează în
camera de ardere, la coturi şi la nevoie în coşul de evacuare a gazelor de ardere.
O evacuare totală a produsului din spaŃiul cuptorului se poate obŃine prin evacuarea acestuia
din tubulatură cu ajutorul aburului în direcŃia ieşirii produselor din cuptor spre un recipient de
avarie.
Pentru stingerea incendiilor din interiorul cuptorului nu poate fi folosită apa sub formă de jet
compact, deoarece s-ar putea deteriora construcŃia cuptorului. Dacă nu există posibilitatea de
stingere cu abur sau azot produsul din cuptor se lasă să ardă în întregime, dar sub o atentă
supraveghere.
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Pe tot timpul operaŃiunii de intervenŃie se realizează o răcire intensă a construcŃiilor metalice
până la încetarea arderii produsului revărsat în camera cuptorului şi după aceea până în momentul în
care posibilitatea reaprinderii este exclusă.
Revărsările incendiate din jurul cuptorului se sting cu pulberi stingătoare sau spumă.
Coşurile pentru evacuarea produselor de ardere se pot răci cu 2 – 4 jeturi de apă refulată din
direcŃii diametral opuse. Răcirea unilaterală provoacă deformarea coşului în direcŃia în care se
acŃionează cu Ńeava (ca urmare a dilatării inegale) acesta putându-se prăbuşi. De aceea este necesar
ca acŃiunea cu Ńevile să înceapă simultan de la partea superioară a coşului (mai puŃin fierbinte) spre
partea inferioară prin deplasarea progresivă şi în acelaşi plan a acestora.
Revăsările incendiate din jurul cuptorului se sting cu pulberi stingătoare sau spumă.
Elementele de construcŃie ale cuptorului (pasarelele de serviciu, carcasa şi acoperişul
cuptorului) ca urmare a dilatării inegale se pot prăbuşi.
Dacă elementele de construcŃie ale cuptorului (pasarelele de serviciu, carcasa şi acoperişul
cuptorului) în momentul refulării substanŃei stingătoare nu depăşesc 600 – 700 0C, acestea se pot
răci cu apă pulverizată. La temperaturi mari ridicate de 800 – 900 0C, acŃiunea de răcire se începe
cu spumă şi se continuă cu apă pulverizată, deoarece la temperaturi ridicate aceasta se evaporă
intens.
c) Stingerea incendiilor la staŃiile de pompare
În caz de incendiu la o staŃie de pompare, se acŃionează imediat de către personalul de pe
locul de muncă prin oprirea funcŃionării pompelor şi închiderea vanelor de pe conductele de
transport a produselor petroliere. De asemenea, se deconectează circuitele electrice de forŃă, care
alimentează agregatele de pompare.
Marea majoritate a staŃiilor de pompare fiind dotate cu instalaŃii de stingere cu abur sau cu
spumă, acestea vor fi puse imediat în funcŃiune. Dacă instalaŃiile s-au deteriorat sau nu dau
randamentul necesar se trece imediat la stingerea incendiului cu mijloacele mobile de intervenŃie ale
formaŃiei civile de pompieri şi ale pompierilor militari.
Refularea spumei trebuie să se facă la intensitatea corespunzătoare produsului care arde.
Este absolut necesar să se acopere cu spumă, cu caracter preventiv, pompele, conductele,
canalele tehnologice, precum şi cuva de retenŃie, în felul acesta înlăturându-se posibilitatea
inflamării şi aprinderii amestecurilor de vapori, aer, precum şi a propagării incendiilor.
Concomitent cu refularea spumei pentru stingerea incendiului se va acŃiona şi la răcirea
construcŃiilor şi elementelor de construcŃii din apropiere cu spumă sau cu apă pulverizată, funcŃie de
locul de refulare.
Răcirea trebuie să continue şi după lichidarea completă a arderii, până în momentul în care
orice posibilitate de reaprindere este exclusă.
Dacă după ce s-a folosit spuma incendiul a scăzut în intensitate se poate folosi cu bune
rezultate pulberea stingătoare refulată în cantităŃi suficiente.
La incendiul de la rafinăria ESSO din fosta R.F.G. după aproximativ o oră de răcire intensă
cu apă şi spumă, s-a procedat la atacarea focarului cu pulbere acŃionându-se din două părŃi şi cu mai
multe mijloace. Atacul asupra focarului a fost declanşat în momentul când flăcările datorită acŃiunii
de răcire şi lipsei de oxigen erau mai mici. Succesul a fost instantaneu şi nu s-a mai produs nici o
reaprindere.
De remarcat că tot de la acest incendiu s-a tras concluzia că produsele de uleiuri fierbinŃi
care ies cu presiune sau se scurg lent, pot fi stinse cu multă greutate cu spumă, folosindu-se un
volum foarte mare de substanŃă stingătoare. S-a calculat că la intervenŃia de stingere de la rafinăria
ESSO s-au produs aproximativ 10.000 m3 de spumă. S-a constatat însă, că cea mai eficientă
substanŃă stingătoare o constituie pulberea cu condiŃia să fie refulată în cantităŃi corespuzătoare şi
cu mijloace adecvate la momentul potrivit, de regulă, când furia flăcărilor a fost domolită prin
acŃiunea cu apă şi spumă.
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Personalul de pe locul de muncă, pentru stingerea unui astfel de incendiu trebuie să execute
următoarele operaŃiuni:
- oprirea funcŃionării întregii aparaturi (întreruperea alimentării cu produse);
- intervenŃia cu Ńevi pentru stingere şi pentru răcire manevrând Ńevile, progresiv pe
verticală sau pe orizontală funcŃie de poziŃia condensatoarelor şi răcitoarelor.
În cazul în care incendiul a cuprins condensatorul sau răcitorul, precum şi lichidul care se
scurge în canalele tehnologice se va acŃiona mai întâi pentru stingerea incendiului din sistemul de
canalizare, după care se va interveni la aparatele incendiate.
În sistemul de canalizare Ńevile vor fi manevrate în direcŃia opusă curentului apei.
Răcirea intensă este şi în acest caz un principiu de intervenŃie care trebuie să stea permanent
în atenŃia personalului care intervine pentru stingere.

8.2.5. Caracteristicile incendiilor la instalaŃiile tehnologice înalte (coloane de distilare,
fracŃionare şi rectificare)
Pericolul principal constă în scurgerea lichidelor şi gazelor combustibile din coloane prin
unele neetanşeităŃi sau chiar a exploziei coloanei pe instalaŃii şi pe terenul înconjurător şi aprinderea
acestora.
Din cauza amplasării apropiate a instalaŃiilor, incendiul se propagă cu uşurinŃă de la o
instalaŃie la alta cuprinzând în scurt timp suprafeŃe apreciabile cu un număr mai mare de instalaŃii şi
aparate.
Sub efectul caloric, provenit de la flăcări, utilajul tehnologic împreună cu fluidele
combustibile din interior se încălzesc foarte repede ceea ce are drept consecinŃă creşterea presiunii
şi deci deformarea, fisurarea sau chiar explozia.
În ceea ce privesc coloanele de distilare, acestea se încălzesc repede ducând la spargerea
corpului coloanei sau chiar explozia acesteia ca urmare a creşterii presiunii din interior şi trecerii
produselor din faza lichidă în cea de vapori. În cazurile în care coloanele sunt izolate termic, diferite
porŃiuni de izolaŃie se desfac şi cad, producându-se fisuri unde arderea vaporilor se manifestă sub
formă de torŃă.
La astfel de coloane mai poate să apară şi cazul în care izolaŃia termică îmbibată puternic de
produs se poate aprinde. Într-o asemenea situaŃie, întreaga suprafaŃă a coloanei este cuprinsă de
incendiu prezentând un mare pericol pentru coloanele învecinate, deoarece temperatura se ridică la
900 – 1000 0C, iar în cazul unei densităŃi mărite a instalaŃiilor acestea se pot deforma sau degrada
grav, în mai puŃin de 20 minute.
Ca urmare a exploziei coloanelor cantităŃi mari de produs, precum şi fragmente metalice din
aceasta sunt împrăştiate pe suprafeŃe uneori destul de întinse contribuind la propagarea arderii sau la
deteriorarea gravă a instalaşiilor şi utilajelor tehnologice cu care vin în contact. Astfel, apare un
deosebit pericol de accidentare a personalului care acŃionează pentru stingerea incendiului.
O asemenea situaŃie a avut loc la rafinăria PERM (fosta U.R.S.S.) unde produsul dintr-o
conductă ce s-a spart, s-a împrăştiat lângă coloane fapt ce a făcut ca două dintre ele să explodeze şi
incendiul să se propage la parcul de rezervoare (1970).
Tot ca urmare a exploziilor se pot deteriora grav instalaŃiile de golire a coloanelor şi
instalaŃiilor, ceea ce face ca pericolul de explozie şi intensitatea arderii să fie ridicată. La incendiul
de la rafinăria ESSO din fosta R.F.G. cele 80 de tone de produse petroliere existente în instalaŃii nu
au mai putut fi evacuate în rezervoarele de siguranŃă, ceea ce a complicat serios acŃiunea de
intervenŃie.
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La oprirea prin avarie a procesului tehnologic pot să apară gradienŃi mari de presiune şi
şocuri hidraulice, ceea ce favorizează extinderea avariei şi dezvoltarea mai intensă a incendiului.
În ceea ce privesc coloanele de distilare în vid, se apreciază că în interiorul acestora nu este
posibil să se producă un proces de ardere. În aceste coloane, este posibil ca în interiorul lor să se
producă o explozie, atunci când apar neetanşeităŃi în pereŃii şi armăturile coloanelor respective şi
există surse de foc în apropiere.
Lichidarea definitivă a incendiului ca şi cercetarea cauzelor care l-au generat se face cu mari
eforturi, datorită mărimii şi complexităŃii instalaŃiilor ce trebuie verificate, cât şi a dificultăŃilor
creeate de prezenŃa pe platformele şi scările de acces a unui strat alunecos format de produsele
scurse în amestec cu apa şi spuma, folosite la stingere. În asemenea condiŃii deplasarea personalului
trebuie făcută cu mare precauŃie pentru a se evita accidentările.
8.2.6. Organizarea şi executarea intervenŃiei în cazul incendiilor la instalaŃiile tehnologice
înalte (coloane de distilare, fracŃionare şi rectificare)
a) Recunoaşterea incendiului
Organizarea şi desfăşurarea în bune condiŃii a acŃiunilor de intervenŃie pentru stingerea
incendiilor impune executarea de către comandantul intervenŃiei, ajutat de specialiştii din obiectiv, a
unei recunoaşteri amănuŃite şi calificate, care în afara cerinŃelor generale sunt obligaŃi să constate şi
probleme specifice ca:
- starea coloanei incendiate şi a celor vecine, precum şi modul de manifestare a arderii;
- prezenŃa pericolului de explozie şi consecinŃele unei eventuale explozii;
- dacă a fost întreruptă alimentarea cu produse a coloanelor;
- dacă au fost puse în funcŃiune instalaŃiile fixe de stingere, precum şi starea acestora;
- măsurile luate de personalul obiectivului şi eficienŃa acestora;
- existenŃa şi starea sistemului de canalizare de pe teritoriul rafinăriei, posibilităŃile de
propagare, oprire şi stingere a incendiului;
- prezenŃa pericolului de intoxicare cu gaze sau vapori de lichide toxice;
- pericolul propagării incendiului la coloanele şi instalaŃiile vecine;
- posibilitatea scurgerii şi împrăştierii produselor şi cantitatea acestora;
- posibilităŃile de amplasare a Ńevilor la înălŃime;
- necesitatea golirii coloanelor şi posibilităŃile inundării lor cu abur.
b) Stingerea incendiilor
Succesul intervenŃiei la astfel de incendii, depinde în bună măsură, de concentrarea în timp
scurt a forŃelor şi mijloacelor de stingere necesare, de conducerea acestora cu calm şi cu pricepere,
concomitent cu luarea măsurilor de protecŃie impuse de situaŃiile de la faŃa locului pentru
securitatea servanŃilor.
La izbucnirea incendiului personalul de pe locul de muncă intră în cel mai scurt timp în
acŃiune conform atribuŃiunilor ce revin fiecăruia punând în funcŃiune instalaŃiile fixe de stingere.
Un incendiu apărut la colaone, în prima lui fază, poate fi stins de personalul muncitor de pe
locul de muncă dacă intervenŃia este energică şi operativă.
De asemenea, incendiile de scurgeri de produse în cantităŃi reduse se lichidează cu
stingătoarele din dotare, precum şi cu jeturi de abur din instalaŃiile fixe.
În condiŃiile unui incendiu dezvoltat, cînd procesul de ardere are loc pe întreaga coloană,
stingerea se realizează cu ajutorul unor jeturi puternice de apă sau spumă asupra coloanei
respective, precum şi pentru răcirea cu apă pulverizată a instalaŃiilor învecinate. De asemenea, se
umple coloana cu abur şi se decuplează din schema tehnologică a instalaŃiei. OperaŃiile acestea se
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execută de către personal calificat sub directa îndrumare şi supraveghere a conducerii
tehnice a obiectivului sau a instalaŃiei respective.
Pe timpul acŃiunii de stingere a focarelor locale pe coloane în mod normal procesul
tehnologic nu se întrerupe, ci numai în situaŃia unor incendii de mari proporŃii când instalaŃia, aşa
cum s-a mai arătat, se opreşte, se trece la golirea rapidă a coloanei şi la umplerea ei cu abur.
Pentru lichidarea flăcărilor de la exteriorul coloanelor se folosesc jeturi compacte cu apă,
refulate din tunuri fixe sau din tunurile maşinilor de incendiu şi Ńevi montate pe autospecialele de
intervenŃie la înălŃime amplasate cât mai aproape de coloane, spre a folosi corespunzător forŃa de
şoc a jeturilor.
Pentru reuşita acŃiunii de stingere, Ńevile se dispun astfel încât lichidarea incendiului să se
realizeze simultan pe întreaga circumferinŃă a coloanei, pe pasarele sau alte construcŃii fără a
periclita securitatea servanŃilor.
Dacă se produc revărsări mari de lichid, este necesar să se amenajeze diguri, şanŃuri sau
bazine de captare prevăzute cu închideri hidraulice. Alegerea direcŃiei de atac se face astfel încât
jeturile să fie concentrate către locurile unde flăcările se desprind de lichid, realizându-se rezerva de
furtun necesară pentru manevrarea rapidă a Ńevilor.
Incendiile din interiorul coloanelor unde de regulă ard rămăşiŃe de cos se pot lichida cu
instalaŃiile fixe de stingere cu abur. În acest caz, aburul se introduce în coloană, în principiu timp de
cel puŃin 6 h, după care se începe răcirea părŃii interioare a coloanei cu apă sau abur.
În condiŃiile dezvoltării şi modernizării industriei chimice şi petrochimice, când se
construiesc coloane de înălŃime din ce în ce mai mari, şi cu o zestre de lichide combustibile ridicată,
intervenŃia pentru stingerea incendiilor la coloanele ce depăşesc 40 m devine dificilă. Pentru reuşita
acŃiunilor se impune folosirea tunurilor fixe şi de pe maşinile de luptă cu bătăi şi debite mari,
precum şi intervenŃia de pe autospecialele de intervenŃie la înălŃime.
Sectoarele de intervenŃie se vor organiza în funcŃie de suprafaŃa, misiunea încredinŃată,
posibilitatea de conducere pe perimetru, pe instalaŃii etc.
Se vor asigura cu Ńevi canalele conductelor şi a celor de scurgere a rezidurilor, de asemenea
locurile de golire a instalaŃiilor. Pentru protecŃia instalaŃiilor vecine se pot folosi zidurile de apă.
Importantă este asigurarea securităŃii servanŃilor, prin folosirea costumelor şi amplasarea
servanŃilor în locuri ferite de eventuale explozii, asigurarea celor care lucrează la înălŃimi.
Sintetizând cele arătate, principiile tactice de intervenŃie care se au în vedere pentru
stingerea unui incendiu la coloane sunt următoarele:
- închiderea ventilelor şi conductelor de transport a produselor petroliere;
- punerea în funcŃiune a tuturor mijloacelor de stingere din dotarea instalaŃiei;
- lichidarea cu spumă, pulberi, abur sau apă a incendiului;
- evacuarea instalaŃiilor de produse petroliere folosind abur;
- răcirea intensă a elementelor de susŃinere a instalaŃiilor şi a utilajelor tehnologice
incendiate şi vecine;
- asigurarea intervenŃiei cu substanŃe adecvate de stingere, respectiv a rezervei de accesorii
necesare.
Pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o coloană este necesar să se execute următoarele
operaŃiuni:
- stingerea incendiului izbucnit la coloană;
- răcirea coloanei incendiate:
- răcirea coloanei vecine;
- stingerea revărsărilor cu praf şi spumă;
- stingerea torŃelor şi arderilor locale de pe coloană;
- răcirea instalaŃiilor vecine.
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8.2.7. Concluzii
IntervenŃia pentru stingere la instalaŃiile de prelucrare a produselor petroliere necesită din
partea comandantului stingerii o temeinică pregătire profesională. Acesta trebuie să cunoască în
bune condiŃii procesul tehnologic ce se desfăşoară în fiecare instalaŃie, caracteristicile de ardere şi
particularităŃile de stingere la fiecare instalaŃie.
La izbucnirea incendiilor, primele măsuri luate de către personalul instalaŃiei sunt de
importanŃă deosebită.
Lichidarea arderii se face concomitent cu răcirea intensă a instalaŃiilor vecine având în
vedere pericolul pe care îl prezintă pentru acestea.
Comandantul stingerii este obligat ca pe tot timpul acŃiunii de intervenŃie să Ńină o strânsă
legătură cu personalul tehnico-ingineresc al instalaŃiei respective şi să colaboreze cu acesta pe linia
măsurilor ce trebuie întreprinse.
La stingere trebuie folosite importante forŃe umane şi mijloace tehnice.
O acŃiune bine organizată, condusă şi desfăşurată garantează succesul intervenŃiei, misiunea
putând fi îndeplinită în timp scurt, reuşind astfel a salva de la distrugere instalaŃiile ce au o mare
importanŃă pentru economia naŃională.
De mare importanŃă este concentrarea rapidă la incendiu a efectivelor şi mijloacelor de
stingere ale obiectivului respectiv, ale obiectivelor vecine, ale pompierilor militari, precum şi a
tuturor organelor prevăzute în planul unic de intervenŃie.
8.3. Stingerea incendiilor la depozitele de produse petroliere
8.3.1. Introducere
Dezvoltarea fără precedent a industriei petrochimice şi chimice, care prelucrează cantităŃi
mari de ŃiŃei şi produse petroliere, creşterea masivă a consumului de astfel de produse în aproape
toată Ńările lumii, ridică probleme deosebite din punct de vedere al asigurării securităŃii împotriva
incendiilor, avându-se în vedere în primul rând pericolul de explozie şi incendiu, precum şi
dificultăŃi ce apar la stingerea unor eventuale incendii.
În multe Ńări industrializate, capacitatea rezervoarelor şi depozitelor a crescut considerabil,
fapt determinat, în primul rând, de mărirea capacităŃilor de prelucrare a unor rezerve de materii
prime şi în al doilea rând, de necesitatea de depozitare a ŃiŃeiului aprovizionat de conducte
magistrale petroliere de mare capacitate.
Astăzi se construiesc curent rezervoare de 40.000 m3 şi se pot întâlni tot mai des rezervoare
de 50.000 m3, 100.000 m3 şi chiar peste 150.000 m3, care ridică probleme deosebite pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor.
Indiferent de tipul de rezervor adoptat, stingerea cu succes a unui eventual incendiu nu este
posibilă fără cunoaşterea procesului de ardere a lichidelor combustibile, a fenomenelor care însoŃesc
arderea, a particularităŃilor incendiului, a folosirii celor mai adecvate substanŃe, instalaŃii şi tehnici
de stingere, fără o temeinică pregătire a efectivelor care intervin pentru stingerea incendiului.

8.3.2. Caracteristicile de ardere a lichidelor combustibile
Natura arderii şi structura flăcărilor
Arderea lichidelor combustibile este un proces fizico-chimic complex, al cărui caracter şi
intensitate depind de o serie întreagă de factori. Arderea permanentă a lichidelor combustibile în
rezervoare sau în general pe o suprafaŃă liberă, este un proces de difuziune urmat de o reacŃie
exotermă.
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Caracterul de difuziune al arderii se exprimă prin aceea că viteza de ardere a vaporilor este
determinată de viteza de difuziune a oxigenului din aer în frontul flăcărilor. În cazul unei arderi
permanente, atât vaporii de combustibil cât şi aerul, afluiesc într-o succesiune neîntreruptă către
frontul flăcărilor.
Arderea unui lichid combustibil se caracterizează prin două fenomene independente şi
anume: evaporarea şi arderea amestecului de vapori cu aer deasupra suprafeŃei combustibilului.
Evaporarea are un rol extrem de mare, deoarece în ultimă instanŃă ea determină intensitatea arderii.
Viteza de evaporare a unui anumit lichid combustibil depinde de condiŃiile schimbului de căldură
între flacără şi suprafaŃa lichidului, precum şi de condiŃiile în care se face schimbul de căldură din
interiorul lichidului propriu-zis.
Forma şi dimensiunile flăcării sunt determinate de condiŃiile în care vaporii de combustibil
se amestecă cu aerul.
Deci, evaporarea şi formarea amestecului sunt strâns legate între ele, iar în stare de
echilibru, ele se află într-un astfel de raport, încât cantitatea care se evaporă este egală cu aceea care
se consumă prin ardere.
În caz de incendiu, pot apare condiŃii variate de ardere.
În funcŃie de locul unde se află lichidul combustibil se disting trei feluri de arderi:
- arderea în rezervoare;
- arderea lichidului vărsat pe suprafaŃa unui material de altă natură;
- arderea combustibilului sub formă de jet (torŃă).
În cazuri reale, la un incendiu se pot întâlni două sau trei cazuri de arderi (de exemplu, la
rezervoare arderea poate avea loc concomitent, atât la suprafaŃa oglinzii rezervorului, cât şi în cuva
de retenŃie în cazul revărsării lichidului).
Cât priveşte structura flăcărilor, aceasta depinde nemijlocit de dimensiunile fluxului de
vapori degajaŃi de lichidul combustibil şi de viteza lui de mişcare. Asupra structurii flăcării, o mare
influenŃă o are şi viteza de mişcare a aerului.
În funcŃie de aceşti factori, flăcările la rezervoarele cu suprafeŃe mari au o structură
turbulentă. În cazul acestor flăcări, impulsul continuat de vaporii de combustibil ascensionali, este
mult mai mic decât impulsul provocat de gazele de ardere. Viteza medie a curentului, în cazul unei
ascensiuni puternice în mijlocul flăcărilor, creşte odată cu înălŃimea, atât de repede încât turbulenŃa
apare aproape de baza flăcărilor, dacă gazele de ardere ale flăcărilor au depăşit chiar şi numai o
parte a lungimii acestora.
În cazul incendiilor de rezervoare cu lichide combustibile, procesul de ardere este menŃinut
prin faptul că, căldura necesară încălzirii şi evaporării stratului superior al lichidului, se transmite de
la flacără şi de la mantaua rezervorului, prin conductivitate, existând două puncte de vedere: prin
radiaŃie şi prin convecŃie.
În urma încălzirii, lichidului combustibil se evaporă. Vaporii de lichid combustibil se ridică
încet în rezervor şi reacŃionează, de obicei în regiunea deschiderii rezervorului, în contact cu aerul
mediului înconjurător. Datorită forŃelor ascensionale a gazelor de ardere fierbinŃi, local apare o
depresiune datorită căreia aerul atmosferic, în mare parte, pătrunde în interiorul rezervorului, unde
se amestecă cu vaporii de combustibil care au tendinŃa ascensională.
În funcŃie de viteza ascensională a curentului de vapori de combustibil şi de distanŃa până la
suprafaŃa oglinzii lichidului (spaŃiul gol al rezervorului) se formează o zonă de reacŃie în apropierea
deschiderii rezervorului.
La incendiile în rezervoare cu diametre mari, în zona de reacŃie către axul rezervorului, aerul
afluieşte cu mare greutate. În general, se produce o ardere incompletă, cu degajări de oxid de carbon
şi hidrogen, printre alte produse de ardere şi mari cantităŃi de fum, conŃinând particule de carbon
nearse.
Cercetările pe plan mondial din ultimii ani, au arătat că la arderea lichidelor în rezervoare
deschise, structura flăcărilor, temperatura acestora ca şi radiaŃia lor, depind în principiu, de
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diametrul rezervorului în care se produce arderea. ÎnălŃimea părŃii luminoase a flăcării este de 1,5 –
2 diametre ale rezervorului. În caz de vânt, flăcările se înclină spre orizontală păstrând aproximativ
aceleaşi dimensiuni şi, ca urmare, vor scălda şi încălzi rezervoarele vecine sau alte instalaŃii,
amplasate până la o distanŃă de 2 diametre de rezervorul incendiat.
Temperatura părŃii luminoase a flăcării, în funcŃie de natura lichidului combustibil, variază
în limitele de la 1.000 la 1.300 0C. Din primele minute de la izbucnirea incendiului, într-un rezervor
se creaeză un pericol real de propagare a acestuia la rezervoarele vecine sau la alte obiective care se
găsesc sub influenŃa radiaŃiei flăcărilor.
Incendiile la rezervoare sunt însoŃite de trasnferul unei energii termice apreciabile datorate
coloanei de flăcări, precum şi a transportului de către curenŃii de aer a particulelor fierbinŃi de
carbon (funingine) la rezervoarele situate în apropiere. În consecinŃă, la aceste rezervoare, de multe
ori se produce inflamarea vaporilor de produse petroliere, ieşite prin diferite deschideri în capacul
rezervorului.
PereŃii rezervorului aflaŃi direct sub influenŃa flăcărilor la temperatura de 500 0C pierd
rezistenŃa şi încep să se deformeze spre interiorul rezervorului. La incendiile de produse albe,
pereŃii rezervorului se deformează mai rapid decât la incendiile de produse negre.
Viteza de ardere
Un parametru caracteristic cu privire la procesul de ardere în cazul incendiului de rezervoare
este viteza ascensională a curentului de vapori care se formează în interiorul rezervorului, respectiv
viteza de consum prin arderea lichidului combustibil exprimată în m/s, ea reprezentând de fapt
viteza de scădere a nivelului de lichid în rezervor, datorită evaporării.
În tabelul de mai jos sunt date valorile orientative ale vitezei de ardere a produselor
petroliere frecvent utilizate.
Denumirea lichidului combustibil
benzină
petrol lampant
motorină
păcură
ŃiŃei

Viteza de ardere în cm/h
20,4 – 30
16,2 – 24
18,0 – 20
până la 10
12 – 15

Se menŃionează că odată cu creşterea vântului la 8 – 10 m/s, viteza de ardere se măreşte cu
30 – 50%.
RepartiŃia temperaturii în lichid
Se ştie că o parte din energia radiată de flacără este consumată de încălzirea lichidului, se
stabileşte o temperatură care este aproximativ egală cu temperatura de fierbere a lichidului
respectiv. În straturile superioare temperatura este întotdeauna mai mare decât în profunzime. Cu
timpul, temperatura lichidului creşte, variaŃia cea mai rapidă constatându-se în perioada iniŃială.
Caracterul variaŃiei depinde de felul lichidului şi de condiŃiile de ardere. łiŃeiul, păcura şi
benzina se încălzesc în profunzime. Creşterea grosimii stratului încălzit depinde de viteza medie de
încălzire a lichidului respectiv, de timpul calculat de la începutul încălzirii, de proprietăŃile
lichidului şi de diametrul rezervorului.
Temperatura cea mai ridicată este în stratul de lichid de la suprafaŃă. Temperatura pe
suprafaŃa liberă la arderea lichidelor este apropiată de temperatura de fierbere.
Viteza de creştere a stratului încălzit de ŃiŃei este de 26 – 36 cm/h, iar temperatura stratului
încălzit de 130 – 160 0C.
Benzina are temperatura stratului încălzit de 90 – 100 0C, la o viteză de creştere a stratului
încălzit de 72 cm/h. Viteza de creştere a stratului încălzit de păcură este de 24 – 42 cm/h, iar
temperatura este de 230 – 300 0C. La petrolul lampant stratul de lichid nu se încălzeşte uniform,
deci nu are aceeaşi temperatură.
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Temperatura nu este egală în toate punctele suprafeŃei. În apropierea pereŃilor rezervorului
temperatura este mai ridicată decât la centru.
Distribuirea temperaturii este legată de influenŃa pereŃilor rezervorului a căror temperatură
este mai ridicată decât a lichidului combustibil.
De reŃinut este şi faptul că temperatura pe peretele rezervorului sub nivelul lichidului nu
poate depăşi cu mult temperatura lichidului combustibil respectiv şi drept consecinŃă, în cazul
nivelului ridicat al lichidului combustibil în rezervor, peretele nu se deformează. Invers, peretele
rezervorului mai sus de nivelul lichidulului combustibil, sub acŃiunea flăcării, chiar în primele
minute de ardere liberă se încălzeşte şi începe să se deformeze. În cazul incendiilor reale de 15 – 20
minute de la izbunirea incendiului marginea liberă a peretelui rezervorului metalic se încălzeşte
până la temperatura de incandescenŃă la roşu şi se deformează, dacă nu s-a supus unei acŃiuni
intense de răcire.
8.3.3. Fenomene care pot însoŃii incendiul
Fierberea
Fenomenul de fierbere este strâns legat de existenŃa apei în ŃiŃei în straturi (masa lichidului)
şi la fundul rezervorului, sub formă de pernă de apă. ApariŃia fenomenului de fierbere este
determinată de caracterul special al încălzirii ŃiŃeiului şi păcurii cu urme de apă şi de procesul de
fierbere a apei supraîncălzite.
La o ardere de lungă durată, ŃiŃeiul şi păcura cu conŃinut de apă se încălzesc în profunzime,
formând pe suprafaŃa lichidului imediat un strat de lichid în fierbere, a cărui grosime creşte în timp.
Încălzirea continuă a produsului în profunzime are loc cu o viteză care depăşeşte de 2 – 4 ori viteza
de ardere.
Procesul de fierbere în rezervor se caracterizează prin formarea vaporilor în toată masa
lichidului. Pentru fierbere este caracteristică prezenŃa unui mare număr de bule de vapori, care, de
regulă, apar pe peretele şi fundul rezervorului unde are loc acest fenomen, apariŃia bulelor
determină formarea unor centre de vapori care stau la baza începerii distilării, care în anumite
condiŃii poate avea un caracter exploziv. Centrele de formare a vaporilor apar în special când
lichidul este impur. Dacă lichidul nu conŃine impurităŃi, centrele de formare a vaporilor se
repartizează mai ales pe peretele rezervorului.
Centre de formare a vaporilor pot lua naştere în interiorul lichidului însuşi, dacă acesta este
destul de puternic supraîncălzit.
Aşa cum s-a arătat, ŃiŃeiul se încălzeşte în profunzime, formându-se un strat încălzit, a cărui
temperatură poate să ajungă la 130 – 160 0C. Când creşterea stratului încălzit ajunge la perna de apă
începe aşa – zisa fierbere peliculară.
Din cauza vâscozităŃii mari şi a tensiunii superficiale, între stratul de ŃiŃei şi perna de apă un
anumit timp, producându-se din această cauză o supraîncălzire a stratului de produs. După un
anumit timp se încălzeşte stratul de apă.
Contactul dintre produsul petrolier supraîncălzit şi apa de la fundul rezervorului provoacă
fierberea explozivă violentă a apei cu formare instantanee a unei cantităŃi mari de vapori din perna
de apă.
Aceste fenomene provoacă aruncarea violentă, explozivă, sub formă pulverizată a
produsului petrolier în atmosferă.
Dacă într-un rezervor cu ŃiŃei care arde nu există un strat de apă însă ŃiŃeiul conŃine urme de
apă atunci, în perioada iniŃială de ardere, apa este repartizată mai mult sau mai puŃin uniform în
masa produsului.
Din cauza încălzirii, vâscozitatea stratului superior de ŃiŃei descreşte, iar picăturile de apă
coboară în profunzimea stratului de lichid şi treptat se acumulează acolo unde vâscozitatea ŃiŃeiului
este relativ mare. În acelaşi timp, picăturile de apă se încălzesc, iar cînd ajung la un anumit grad de
supraîncălzire, ele fierb, provocând deversarea ŃiŃeiului.
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Momentul când se produce fierberea depinde de calitatea ŃiŃeiului şi de proporŃia de apă, de
înălŃimea peretului liber al rezervorului etc. După datele obŃinute la unele experimentări în
străinătate, ŃiŃeiul care conŃine 1% apă, începe să fiarbă după 45 – 60 minute de la începutul arderii,
dacă nivelul de ŃiŃei în rezervor este ridicat, fierberile şi deversările de ŃiŃei peste peretele
rezervorului se repetă în mod periodic. Semnul principal al începutului fierberii constă în creşterea
dimensiunilor flăcării.
În unele cazuri, înainte de a începe fierberea, se produce un zgomot sub formă de foşnet.
Trebuie reŃinut faptul că fierberea poate avea loc şi în cazul refulării apei sau spumei pe
suprafaŃa lichidului aprins.
Pe timpul fierberii ŃiŃeiului, este posibil, în anumite condiŃii, să se producă o deversare a
lichidului, mai mult sau mai puŃin calmă.
Fierberea poate fi prevenită dacă se intervine prompt şi se realizează o răcire permanentă cu
jeturi de apă, a pereŃilor rezervoarelor incendiate.

ErupŃia
Fenomenele de fierbere şi erupŃie nu se produc la arderea produselor rezultate de la
prelucrarea ŃiŃeiului cum sunt benzina, motorina, petrolul lampant etc. Fierberea şi erupŃia se produc
numai la arderea în rezervoare a ŃiŃeiului şi păcurii. La benzină, de exemplu, erupŃia nu se produce
datorită faptului că temperatura stratului încălzit este inferioară temperaturii de fierbere a apei sau
apropiată de aceasta.
ErupŃia se produce numai după fierbere sau pe timpul acesteia şi constă în aruncarea
(proiectarea) peste peretele rezervorului a unei mari cantităŃi de lichid aprins, care, răspândindu-se
în apropierea focarului de ardere, complică mult situaŃia creeată. În unele cazuri, zeci de tone de
ŃiŃei pot fi aruncate la zeci de metri de focarul de ardere.
ErupŃia ŃiŃeiului aprins poate avea loc când sub stratul de ŃiŃei se află apă, lichidul se
încălzeşte în cursul arderii în profunzime, formându-se un strat încălzit şi când temperatura stratului
de lichid încălzit este mai mare decât temperatura de fierbere a apei. Lipsa unuia dintre aceşti
factori exclude apariŃia erupŃiei. Prima condiŃie este legată de circumstanŃele în care are loc
depozitarea combustibilului, iar cea de a doua condiŃie este determinată de proprietăŃile lichidului.
Momentul la care survine erupŃia este determinat de viteza de încălzire a ŃiŃeiului şi practic
este egal cu timpul în care stratul încălzit de ŃiŃei ajunnge la stratul de apă.
ErupŃia începe prin aruncarea lichidului peste pereŃii rezervorului, de aceea în literatura de
specialitate, fenomenul respectiv este cunoscut sub denumirea de debordare.
Însemnele caracteristice ale începutului erupŃiei sunt: apariŃia vibraŃiilor pereŃilor
rezervoarelor, însoŃite de zgomote şi de creşterea dimensiunilor flăcării.
Volumul de lichid aruncat depinde de cantitatea existentă în rezervor şi de diametrul
acestuia. Cu cât rezervorul va conŃine mai mult ŃiŃei şi cu cât va fi mai mic diametrul, cu atât va fi
mai puternică aruncarea ŃiŃeiului peste marginile rezervorului.
Practic, erupŃia poate fi evitată prin evacuarea stratului de apă. În caz că acest lucru nu este
posibil, se impune calcularea timpului de erupŃie şi luarea măsurilor de rigoare.
Explozia rezervorului
Incendiile în rezervoarele cu produse petroliere albe sau la cele negre încălzite, de obicei
încep cu explozia amestecului de vapori - aer în spaŃiul de gaze al rezervorului şi cu smulgerea
capacului sau cu o explozie mai slabă a amestecului „saturat” vapori - aer, fără smulgerea
capacului, ci numai cu spargerea lui în locurile mai slabe.
ForŃa exploziei, de regulă, este mai mare la rezervoarele în care sunt depozitate lichide
combustibile uşor volative, în care există un spaŃiu mare umplut cu un amestec de vapori - aer.
În funcŃie de forŃa exploziei şi de felul rezervorului, în practică pot apare următoarele
situaŃii:
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 capacul rezervorului vertical se smulge în întregime şi este aruncat la distanŃă (până la
120m); în acest caz produsul arde pe întreaga suprafaŃă liberă a oglinzii lichidului din rezervor;
 capacul rezervorului vertical este ridicat de puterea exploziei, se rupe total sau parŃial şi
rămâne în stare semiscufundată în lichidul aprins; în acest caz, avem de-a face cu un incendiu
parŃial de suprafaŃă liberă, parŃial în interior.
 capacul rezervorului vertical este supus unei forŃe reduse a exploziei, se deformează,
producându-se deschideri mici la îmbinarea prin sudură a capacului de peretele rezervorului; în
acest caz ard numai vaporii de lichide uşor inflamabile deasupra neetanşeităŃii, deci un incendiu la
exterior.
În anumite situaŃii, se pot întâlni şi cazuri când curenŃii de aer transportă vaporii de lichide
combustibile din rezervoarele neincendiate către cele incendiate, inflamându-se, deseori, cu
explozie.
Unda de viitură
În producerea exploziei unui rezervor sau a mai multora, unul dintre cele mai mari pericole
îl constituie unda de viitură. Să ne închipuim şuvoiul de lichid scurs dintr-un rezervor de 50.000 m3
sau de 100.000 m3, care poate deteriora şi aprinde totul în cale pe o anumită distanŃă, el putând
depăşi sau rupe şi digul de protecŃie realizat din pământ dacă nu este bine tasat şi executat. Este
suficient să amintim exploziile la câteva rezervoare de mare capacitate ale depozitului rafinăriei de
petrol din Czechowice-Dziedzice din Polonia şi a celui de la Triest din Italia, unde digurile de
protecŃie au cedat.
Încălzirea rezervoarelor învecinate
Sub influenŃa fluxului de radiaŃie de la rezervorul care arde, iar pe timp de vânt, a acŃiunii
directe a flăcării se vor încălzi pereŃii, capacele, supapele de respiraŃie şi alte instalaŃii ale
rezervoarelor din apropiere.
Încălzirea supapelor de respiraŃie duce la deteriorarea opritoarelor de flăcări, astfel că
acestea nu-şi mai îndeplinesc rolul, adică nu mai pot opri pătrunderea flăcării în interiorul
rezervorului.
De asemenea, încălzirea mantalelor şi capacele rezervoarelor vecine cu cel incendiat duce la
creşterea intensităŃii evaporării lichidului combustibil din acestea.
Dacă în rezervorul încălzit se păstrează combustibil cu temperatura joasă de fierbere şi cu
temperatura de inflamabilitate scăzută, de exemplu benzină, atunci sub capacul rezervorului se
poate forma o concentraŃie de vapori - aer mai mare ca limita superioară de explozie (care de fapt
există în permanenŃă) şi o oarecare presiune excedentară împiedică pătrunderea incendiului în
interiorul rezervorului (cu condiŃia să nu se admită tragerea lichidului din rezervoare). Vaporii care
ies din supapele de respiraŃie se pot aprinde şi ard deasupra acestuia, având o acŃiune termică
suplimentară asupra construcŃiei rezervorului.
Dacă în interiorul încălzit se păstrează lichid combustibil cu o temperatură de inflamabilitate
mai mare decât temperatura mediului ambiant, de exemplu motorină, atunci când în urma încălzirii
lichidului sub capacul acestui rezervor se poate forma o concentraŃie ridicată de vapori, apare
pericolul de explozie.
8.3.4. Categoriile de incendii de produse petroliere
La rezervoarele cu produse petroliere se pot produce incendii diferite în funcŃie de cauza,
natura şi cantitatea produsului, felul rezervorului şi de condiŃiile meteorologice. Intensitatea şi
mărimea incendiului depind şi de timpul de intervenŃie şi eficacitatea acŃiunii de stingere.
Incendiul manifestat sub formă de torŃă
Acest tip de incendiu se caracterizează prin arderea vaporilor de lichide combustibile ieşite
din spaŃiul de gaze al rezervorului şi aparatelor, prin neetanşeităŃi sau prin supapele de respiraŃie sau
alte deschideri.
Incendiul la jeturile de lichide combustibile ieşite din rezervoare sau conducte
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Acest fel de incendiu se caracterizează de regulă prin arderea continuă a suprafeŃei cuprinse
de incendiu. În timpul incendiului se creează pericolul de propagare a arderii în reŃeaua de
canalizare, dacă nu s-au închis vanele sau acestea sunt defecte, cuve de retenŃie, precum şi în alte
locuri acoperite sau descoperite. Jeturile de lichide aprinse constituie un mare pericol pentru
oameni.
La umplerea excesivă a rezervorului cu lichid combustibil, este posibilă scurgerea acestuia
putându-se aprinde dintr-o anumită cauză.
ExperienŃa a arătat că arderea lichidului combustibil pe peretele rezervorului nu se extinde
imediat pe suprafaŃa oglinzii din interior. La început se inflamează numai vaporii ieşiŃi prin supapa
de respiraŃie. În acest caz, dacă nu se reuşeşte stingerea de la început, produsul petrolier se revarsă
în cuva de retenŃie complicând situaŃia.
Incendiul la suprafaŃa liberă a lichidului din rezervor
Un astfel de incendiu se caracterizează prin cuprinderea întregii suprafeŃe a lichidului dintrun rezervor cu capac fix sau din cel cu capac flotant scufundat, prin flăcări luminoase cu înălŃimi
egale cu 1,5 până la de 2 ori diametrul rezervorului, prin temperaturi ridicate până la 1300 0C şi o
durată mai mare de ardere în caz că nu se intervine prompt şi cu eficacitate pentru stingere.
Incendiul la spaŃiul inelar de etanşare a capacului flotant (rezervor cu capac flotant)
Incendiul în cuva de retenŃie
Acesta se produce când au loc scurgeri de lichid din rezervor sau conducte şi la spargerea
rezervorului. De regulă, un astfel de incendiu se desfăşoară concomitent cu incendiul declanşat la
rezervor.
În raport de situaŃie, este posibil să se producă un incendiu la un rezervor şi cuva de retenŃie
respectivă sau să cuprindă mai multe rezervoare, mai multe cuve de retenŃie şi în cazul cel mai grav
să avem de-a face cu un incendiu generalizat la întregul depozit sau numai la o parte din acesta.
8.3.5. Caracteristicile incendiilor
Incendiile la rezervoarele de mare capacitate sunt de lungă durată şi destul de complicate
prin caracterul lor, necesitând un număr important de forŃe şi mijloace, precum şi cantităŃi mari de
substanŃe de stingere.
Incendiile de rezervoare cu produse petroliere se caracterizează prin următoarele fenomene
fizico-chimice:
- transmiterea energiei calorice prin radiaŃie de la rezervorul incendiat către rezervoarele
vecine, respectiv către obiectele aflate în apropierea rezervorului incendiat;
- transmiterea particulelor de funingine incandescente datorită curenŃilor de aer;
- transmiterea vaporilor de lichide combustibile de la rezervorul care nu arde către
rezervorul incendiat;
- posibilitatea de propagare a arderii în reŃeaua de canalizare sau în alte spaŃii deschise
folosite pentru captarea lichidelor combustibile;
- degajarea de mari cantităŃi de fum, produse ale arderii incomplete şi temperaturi de până
la 1300 0C;
- arderea violentă a lichidelor combustibile, când aceasta se produce la suprafaŃa oglinzii
(suprafaŃa liberă);
- deformarea şi distrugerea legăturilor de conducte supraterane ale rezervoarelor din care
se scurge o cantitate apreciabilă de lichid.
8.3.6. Organizarea şi executarea intervenŃiei
a) GeneralităŃi
Cu toate că măsurile de prevenire a incendiilor, cu toată tehnica actuală şi mijloacele de
protecŃie contra avariilor şi incendiilor, nu este posibil să se aştepte la o excludere completă a
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izbucnirii incendiilor la rezervoarele de mare capacitate, aceasta având în vedere, în special
imposibilitatea înlăturării în întregime a unor cauze de incendiu.
Pentru asigurarea protecŃiei contra incendiilor a rezervoarelor de o anumită capacitate,
acestea se prevăd cu instalaŃii fixe de stingere şi răcire, domeniu în care s-au făcut progrese
însemnate pe plan mondial privind proiectarea, construirea şi eficacitatea lor, strâns legată de
fabricarea unor noi substanŃe de stingere. Cu toate acestea, şi practica a dovedit-o, instalaŃiile fixe
nu pot să asigure întotdeauna succesul în stingerea incendiilor. Deşi, posibilitatea unor asemenea
cazuri este redusă, totuşi trebuie luate măsuri de asigurare a intervenŃiei cu mijloace mobile. Acest
lucru este necesar pentru că în cazul unei explozii a amestecului vapori - aer în rezervor şi mai ales
în incinta unui par de rezervoare, instalaŃia fixă de stingere poate fi degradată total sau parŃial.
Incendiile declanşate în străinătate la rezervoarele cu produse petroliere în special la cele de
mare capacitate s-au stins cu mare greutate. Totul depinde de modul de organizare a intervenŃiei, de
tăria forŃelor, priceperea şi competenŃa personalului de intervenŃie, de tehnica folosită la stingerea
incendiilor.
Se poate da ca exemplu incendiul izbunit în Germania la un rezervor de 30.000 m3 cu ŃiŃei
(în rezervor existau 20.000 m3 ŃiŃei) care a fost stins în 40 minute, succesul datorându-se aplicării
întocmai a planului de intervenŃie, şi respectiv cel de la depozitul de produse petroliere din Triest –
Italia, unde mai multe rezervoare (de 50.000 m3 şi 80.000 m3) au fost cuprinse de flăcări şi scoase
din funcŃiune.
Practic, fiecare incendiu se deosebeşte substanŃial de alte incendii similare, în primul rând,
prin caracterul dezvoltării lui şi prin particularităŃile sale, care de regulă, îngreunează stingerea. De
aici şi necesitatea cunoaşterii cât se poate de bine a particularităŃilor incendiilor, a principiilor
tactice de stingere, organizării stingerii şi a conducerii efectivelor.
b) Organizarea intervenŃiei
Având în vedere caracteristicile incendiilor la marile rezervoare de lichide combustibile,
pentru asigurarea gradului înalt de securitate cerut acestor importante şi vulnerabile obiective, este
necesar un sistem complex de protecŃie contra incendiilor, care să asigure, după caz, următoarele
funcŃiuni principale:
- detectarea concentraŃiilor periculoase de vapori inflamabili în aer, ce se formează în caz de
avarie în zona parcului de rezervoare sau în perimetrul acestei zone;
- limitarea posibilităŃilor de răspândire a lichidelor combustibile revărsate în caz de avarie la
rezervoarele sau conductele de produse;
- vehicularea produselor din/sau în rezervoare, în funcŃie de necesităŃile intervenŃiei,
folosind la maximum posibilităŃile instalaŃiilor tehnologice sau instalând dispozitive provizorii în
acest scop;
- stingerea produselor incendiate;
- răcirea construcŃiilor incendiate şi a celor învecinate expuse acŃiunii căldurii.
Dimensionarea elementelor componente ale instalaŃiei se face în funcŃie de următorii factori
principali:
- intensitatea necesară de stingere;
- aria suprafeŃei libere a lichidului incendiat;
- durata teoretică a intervenŃiei;
- parametrii de lucru (debitul, presiunea, etc.) ai generatoarelor şi capetelor de refulare
utilizate.
Stabilirea intensităŃii de stingere, reprezintă punctul de plecare al operaŃiilor de
dimensionare a instalaŃiei, valoarea ei depinzând, în primul rând, de calitatea spumei, procedeul
aplicat pentru refularea ei, natura lichidului combustibil, condiŃii concrete în care are loc arderea.
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Datorită diametrelor (20-100 rn) şi înălŃimii apreciabile (14-22 m) ale rezervoarelor mari,
precum şi dimensiunilor cuvei de retenŃie, pentru introducerea spumei în zona incendiata, este
necesar să se dispună de numeroase utilaje mecanizate, cu debite şi presiuni de lucru ridicate.
Pentru asigurarea condiŃiilor necesare realizării cu succes a acŃiunii de stingere a incendiilor
la rezervoarele de mare capacitate (parcuri de rezervoare) destinate depozitării produselor
petroliere, trebuie luate din timp o serie de măsuri pregătitoare. Acestea se referă, în principal, la
asigurarea forŃelor şi mijloacelor necesare stingerii:incendiilor şi la posibilitatea concentrării lor la
locul acŃiunii în timp util, la asigurarea substanŃelor de stingere a incendiilor, precum şi la
pregătirea tactică şi tehnică a:personalului de intervenŃie, în care se include şi conducerea fermă a
intervenŃiei.
În acest scop, pentru un depozit de produse petroliere este necesar să se întocmească din
timp un plan unic de intervenŃie.
Valoarea practică a acestui plan constă, în primul rând, în exactitatea cu care s-au calculat
forŃele şi mijloacele necesare stingerii incendiului şi în al doilea rând, în alegerea variantelor tactice
principale corespunzătoare.
Din experienŃele efectuate în unele Ńări rezultă că după aproximativ 60 minute apare cel mai
mare pericol de propagare a incendiului la rezervorul vecin. Aceasta înseamnă ca acŃiunea de
stingere trebuie începută cel mai târziu după 30 minute de la izbucnirea incendiului, deoarece,
Ńinând seama de durata calculată de stingere de 15 minute, se impune ca stingerea incendiului să se
termine încă înainte de a se ajunge la factorul critic de timp. Prin urmare, pentru începerea stingerii
incendiului la rezervoare există relaŃia: T max = 30 minute.
Pentru stingerea incendiilor în cuva de retenŃie, timpul maxim de începere a acŃiunii de
stingere este considerat de către unii specialişti străini egal cu 60 minute. Acesta ar fi timpul necesar
de pregătire a forŃelor şi mijloacelor, precum şi de pregătire a unei acŃiuni eficiente de stingere a
incendiului. La această concluzie s-a ajuns, avându-se în vedere şi faptul că incendiile la cuva de
retenŃie sunt mai reduse faŃă de incendiile de rezervoare, că astfel de incendii se produc în urma
unor deversări sau explozii ale rezervoarelor, apreciere justă dacă se Ńine seama de tendinŃa actuală
de a se construi rezervoare cu capac flotant sau cu pereŃi dubli, la care fenomenele amintite nu se
produc sau dacă au loc, aceasta se întâmplă extrem de rar.
În calculul forŃelor şi mijloacelor nu trebuie să se omită asigurarea unor mijloace speciale
ca: buldozere, basculante, excavatoare, autocamioane, autocisterne, precum şi alte mijloace
necesare intervenŃiei pentru stingerea incendiilor.
În ceea ce priveşte scenariile (variantele) de stingere, acestea se vor stabili în funcŃie de
situaŃia concretă din obiectiv:
- unul din scenariile (variantele) de stingere trebuie să cuprindă rezervorul cu suprafaŃa cea
mai mare. De asemenea, trebuie avut în vedere cazul când capacul rezervorului este aruncat în
întregime, când este parŃial rupt şi când mantaua rezervorului este avariată în urma unei explozii;
- un alt scenariu se referă la cazul când incendiul cuprinde mai multe rezervoare, deci se
impune asigurarea intervenŃiei în condiŃii complexe;
- în cazul unui parc cu rezervoare supraterane, această ipoteză trebuie să prevadă
posibilitatea cuprinderii de către incendiu a tuturor rezervoarelor dintr-o îndiguire;
- scenarii (variante) se mai pot stabilii, avându-se în vedere un incendiu izbucnit şi la cuva
de retenŃie, şi cazul cel mai complicat când cuprinde în întregime tot depozitul (rezervoarele şi cuva
de retenŃie) şi cu posibilităŃi de scurgere a lichidului către împrejurimi, ca urmare a debordării
combustibilului peste diguri sau a degradării acestora din urmă.
De o mare importanŃă este verificarea practică, prin aplicaŃii, a variantelor de intervenŃie, de
prelucrare a întregului plan cu factorii de răspundere şi cu cei care au obligaŃii directe în acŃiunea de
intervenŃie.
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Deşi la astfel de obiective se întocmesc planuri unice de intervenŃie, care se verifică practic
şi se completează ori de câte ori este nevoie, totuşi, în caz de incendiu, comandantul intervenŃiei
trebuie să stabilească printr-o operativă recunoaştere şi consultare cu specialiştii obiectivului, mai
ales dacă instalaŃiile de stingere nu sunt în funcŃiune, următoarele:
- natura, cantitatea, nivelul lichidelor combustibile aflate în rezervoarele incendiate, în cele
învecinate şi starea rezervoarelor;
- posibilitatea producerii exploziilor în rezervoarele învecinate şi în cele incendiate;
- existenŃa şi starea digurilor în jurul rezervoarelor de producŃie şi de avarie;
- necesitatea şi posibilitatea de transvazare a lichidelor combustibile din rezervoarele
incendiate şi din bazinele de reŃinere;
- posibilitatea fierberii şi deversării produselor negre (ŃiŃei, păcură); timpul în care se va
produce fenomenul, caracteristicile terenului şi căile posibile de scurgere a lichidului incendiat;
- pericolul pentru vecinătăŃi, Ńinând seama şi de direcŃia vântului şi de influenŃa acestuia
asupra incendiului;
- proporŃiile incendiului şi dacă forŃele şi mijloacele prevăzute în planul unic de intervenŃie
pentru varianta respectivă, au sosit la faŃa locului, precum şi necesarul de noi forŃe suplimentare;
- posibilităŃile reale de alimentare cu apă;
- starea şi eficienŃa instalaŃiilor fixe (semifixe) de stingere şi răcire, precum şi cantitatea de
substanŃe de spumant existente în obiectiv şi posibilitatea aducerii lor rapide de la obiectivele
vecine sau din alte depozite.
Pentru o bună reuşită a intervenŃiilor la stingerea incendiilor izbucnite la rezervoarele de
mare capacitate este necesar să se Ńină seama de o serie de principii tactice, printre care:
- punerea în funcŃiune a instalaŃiilor de stingere şi răcire şi urmărirea eficacităŃii acestora;
- începerea atacului cu spumă se va face numai după asigurarea forŃelor şi mijloacelor
(calculate şi de rezervă) necesare, realizându-se continuitatea acŃiunii cu spumă de bună calitate
până la lichidarea completă a arderii, precum şi un anumit timp după aceea, pentru prevenirea
reaprinderii produselor;
- la incendierea mai multor rezervoare se stinge mai întâi rezervorul situat în direcŃia
vântului; în acelaşi timp se vor lua măsuri pentru oprirea propagării incendiului;
- în cazul incendierii concomitente a rezervorului şi a cuvei de retenŃie se stinge mai întâi
lichidul din cuva de retenŃie ;
- asigurarea alimentării cu apă şi cu alte substanŃe de stingere, refularea acestora la debite şi
presiuni, în raport de natura lichidelor combustibile care ard;
- evacuarea din rezervoare a apei, acolo unde există, cu ajutorul instalaŃiilor tehnologice şi a
canalizării industriale;
- începerea operaŃiunilor de pompare a lichidului din rezervorul incendiat şi rezervoarele
vecine, se va evacua numai după anunŃarea comandantului intervenŃiei. Evacuarea ŃiŃeiului şi a
tuturor produselor petroliere cu punctul de inflamabilitate mai mic de 28°C, din rezervoarele
neincendiate, de regulă, se interzice, deoarece în cursul acestei operaŃii se produce diluarea cu aer a
amestecului de vapori din interiorul rezervorului, sub limita superioară de explozie;
- asigurarea condiŃiilor optime de lucru grupei operative, a legăturilor şi informării operative
pe tot timpul intervenŃiei;
- organizarea, simultan cu efectuarea recunoaşterii, a răcirii, cu numărul necesar de jeturi, a
rezervorului incendiat şi a celor învecinate. De fapt, aceasta trebuie să fie prima acŃiune în cadrul
intervenŃiei pentru stingerea incendiului. Pentru răcirea rezervoarelor se folosesc Ńevi cu ajutaje
mari, sau tunuri cu apă, spre a se asigura bătaia şi debitul necesar. Rezervoarele se răcesc continuu,
inclusiv pe timpul atacului cu spumă şi, după aceea, la răcirea completă a produsului. ProtecŃia
rezervoarelor vecine prin răcire este nevoie să se asigure pe o distanŃă echivalentă cu diametrul a
două rezervoare.
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În tactica răcirii rezervoarelor incendiate şi a celor vecine se va urmări, pe cât posibil, ca
răcirea să se facă uniform. La început, la rezervoarele care nu au instalaŃii fixe sau acestea nu
funcŃionează, este indicat ca jetul compact să nu atingă punctiform tabla foarte încălzită a
rezervoarelor, deoarece este posibil să se producă tensiuni, motiv pentru care se recomandă jetul
dispersat; la nevoie se vor proteja armăturile rezervoarelor neincendiate (supape de respiraŃie, guri
de luat probe etc.), cu jeturi de apă pulverizată sau cu pături umede şi de azbest etc.;
- organizarea stingerii incendiului pe sectoare cu misiuni de răcire a rezervoarelor,
protejarea rezervoarelor supuse acŃiunii radiaŃiei de căldură, pregătirea şi executarea atacului;
- stabilirea celor mai adecvate procedee şi substanŃe de stingere, în raport de forŃele la
dispoziŃie, căile de atac ale incendiului, natura produselor care ard şi mijloacele de protecŃie a
personalului;
- incendiile de benzină se sting cu spumă grea, cele de ŃiŃei cu spumă grea şi spumă medie,
iar cele de motorină cu spumă sau apă pulverizată. Se poate folosi şi apa uşoară de tip light - water.
d) Localizarea şi lichidarea incendiului
Atacul cu spumă pentru stingerea incendiului se execută numai la ordinul şi sub conducerea
comandantului intervenŃiei, pentru aceasta fiind necesare:
- concentrarea la locul incendiului şi pregătirea pentru acŃiune a mijloacelor, substanŃelor de
stingere şi a rezervei stabilite prin calcul;
- numirea comandanŃilor de sectoare şi personalului care participă la executarea atacului cu
spumă;
- stabilirea şi aducerea la cunoştinŃa personalului de intervenŃie, a semnalelor de începere şi
oprire a debitării spumei şi de retragere în caz de pericol;
- efectuarea atacului pe direcŃia vântului, concomitent cu toate mijloacele, neîntrerupt şi la
intensitatea de refulare care să asigure lichidarea incendiului; spuma se va debita în rezervorul
incendiat dinspre partea expusă la vânt. În caz că nu este posibil să se amplaseze generatoare lângă
peretele rezervorului sau să se folosească tunuri de spumă, debitarea spumei se realizează cu
ajutorul Ńevilor prelungitoare. Trebuie reŃinut faptul că, la rezervoarele de peste 20.000 m 3 ,
acŃiunea cu ajutorul Ńevilor prelungitoare de spumă (deversoare telescopice), manevrate manual, nu
este în general posibilă. Pentru aceasta este nevoie, deci, de utilaje cu Ńevi prelungitoare de spumă,
acŃionate mecanic, de fabricaŃie specială, de exemplu montate pe şasiuri cu şenile.
Succesul unui atac cu spumă depinde într-o mare măsură de asigurarea continuităŃii spumei,
deci a necesarului de spumant, apă şi maşini, de buna pregătire a şoferilor şi a întregului personal de
intervenŃie.
8.3.7. Concluzii
ProtecŃia contra incendiilor a rezervoarelor de mare capacitate, mai ales a depozitelor de
acest fel, nu este suficient asigurată cu mijloacele clasice de protecŃie. Acest lucru 1-a scos în
evidenŃă în mai multe rânduri pe plan mondial, o serie de incendii izbucnite în parcurile de
rezervoare. Urmările unor asemenea incendii au depins de timpul scurs din momentul izbucnirii
acestora, până la începerea stingerii, precum şi de ritmul folosit în acŃiunea de stingere.
Stingerea incendiilor la rezervoarele de mari capacităŃi, de la 20.000 m 3 la 150.000 m 3 , cu
înălŃimi ce ating şi depăşesc 18 m, suprafaŃa oglinzii lichidului fiind de peste 2.000 m 2 , cu mijloace
tehnice mobile este extrem de dificilă. În primul rând, asigurarea simultană a unei mari cantităŃi de
spumă (spumant-apă) pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un rezervor de mare capacitate,
răcirea acestuia şi a celor învecinate influenŃează negativ asupra timpului de pregătire pentru
lichidarea incendiului. De exemplu, la un rezervor incendiat de 50.000 m 3 (diametru 60,1 m) este
nevoie de 578 l/s, apă (producerea spumei, răcirea rezervorului incendiat şi răcirea a patru
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rezervoare vecine), iar pentru unul de 100.000 m 3 (88,5 m diametru), de 996 l/s. Deci, la o
asemenea acŃiune sunt necesare multiple şi puternice mijloace de:stingere. În al doilea rând, pentru
refularea spumei şi a altor substanŃe de stingere pe oglinda lichidului din rezervor sunt necesare
utilaje de stingere cu bătăi foarte mari, în jur de 50 - 80 m, dacă avem în vedere distanŃa de la
peretele rezervorului până la locul de amplasare a maşinilor sau tunurilor de stingere. Ori asemenea
mijloace nu sunt încă realizate sau dacă da, ele există numai în câteva Ńări şi restrânse ca număr.
Extinderea construirii de rezervoare cu capac flotant şi poate şi a celor cu pereŃi dubli, face
posibilă micşorarea distanŃei de intervenŃie, dacă se trece la realizarea unor diguri de protecŃie mai
mari decât înălŃimea clasică de 1 m. Dar, în acest caz, apar dificultăŃi în ceea ce priveşte amplasarea
optimă a utilajelor de stingere, dictate de existenŃa unghiurilor moarte. În afară de aceasta, trebuie
avut în vedere faptul că executarea unor diguri înalte (peste 3 m) la distanŃe mici (până la 6 m) de la
peretele rezervorului, din cauza unei aerisiri insuficiente poate să ducă la acumularea în spaŃiul
protejat a unui amestec exploziv de vapori de produse petroliere cu aer. Această observaŃie este
valabilă şi pentru rezervoarele cu pereŃi dubli.
Cert este că la rezervoarele cu capac flotant, dacă acesta nu se scufundă, nu se pot produce
incendii, cu ardere liberă la suprafaŃa oglinzii lichidului, ci numai pe suprafaŃa inelului de etanşare,
motiv pentru care şi cantitatea de apă şi de spumă necesară este mult redusă (aproximativ de 8-10
ori).
SituaŃia este cu totul alta dacă incendiul izbucneşte sau se propagă în cuva de retenŃie.
După cum se observă, asigurarea intervenŃiei pentru stingerea incendiilor, la rezervoarele de
mare capacitate, este destul de complexă şi pentru a se găsi o rezolvare optimă se fac studii,
cercetări, se caută soluŃii noi, în pas cu progresul tehnic general.
Aşa de exemplu, se consideră că cea mai raŃională soluŃie pentru protecŃia contra incendiilor
a rezervoarelor de mare capacitate este prevederea acestora cu instalaŃii automate rapide de stingere.
InerŃia lor (timpul din momentul aprinderii produsului până în momentul debitării spumei în zona
incendiului) mică asigură o intervenŃie pentru stingere foarte eficace. O astfel de instalaŃie automată
experimentată în fosta U.R.S.S., a avut inerŃia de 49 s, iar timpul de stingere de 50 s, deci o inerŃie
sub 5 minute cât se cere unei instalaŃii automate de stingere, pentru parcurile de rezervoare. Din
instalaŃiile automate rapide de stingere fac parte numai cele cu timpul de pornire până la 1 minut.
Faptul că astfel de instalaŃii sunt încă la început, denotă rămânerea în urmă în domeniul
instalaŃiilor de protecŃie a rezervoarelor de lichide combustibile, în raport cu complexitatea
problemelor ce se pun în caz de incendiu şi gravitatea consecinŃelor.
Unele din direcŃiile principale de introducere a procesului tehnic în domeniul protecŃiei
contra incendiilor la marile rezervoare de produse petroliere pot fi rezumate astfel:
- generalizarea sistemelor fixe automate de detectare, răcire şi stingere a incendiilor, ceea ce
va permite creşterea gradului de siguranŃă, micşorarea distanŃelor dintre rezervoare, deci reducerea
suprafeŃelor de teren ocupat şi micşorarea cheltuielilor de exploatare, reducerea consumului de
substanŃe de stingere şi a pagubelor provocate de incendiu;
- realizarea unor spumanŃi cu durata practic nelimitată în soluŃie apoasă, pentru a se creea
posibilitatea menŃinerii conductelor cu soluŃie permanent pline până în imediata apropiere a
rezervorului, spre a se micşora inerŃia instalaŃiei şi a se realiza nu numai sisteme locale, ci şi sisteme
centralizate, care să protejeze zona pe suprafeŃe mari;
- realizarea unor substanŃe de stingere cu eficienŃă ridicată, ieftine şi a unor utilaje de mare
capacitate, care să permită protecŃia rezervoarelor de la distanŃă cu jet de spumă fără riscul
distrugerii acesteia prin imersia cu lichidul combustibil care arde. Începuturile în această direcŃie
sunt promiŃătoare. De exemplu pompierii francezi, au construit experimental prototipul unui tun de
incendiu pentru apă şi spumă de mare putere, telecomandat, având bătaia maximă a jetului de 100
m la 15 atmosfere. De asemenea, în fosta U.R.S.S., s-au construit în anumite oraşe Ńevi
prelungitoare telescopice, acŃionate mecanic, montate pe utilaje cu şenile.
Desigur, nu trebuie ignorată posibilitatea intervenŃiei pentru stingerea incendiilor la
rezervoarele de mare capacitate prevăzute cu instalaŃii fixe cu ajutorul mijloacelor mobile.
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UnităŃile de pompieri trebuie dotate şi pregătite pentru a interveni cu mijloace mobile, în caz
de incendiu de proporŃii mai mari decât cele luate în calculul instalaŃiilor fixe, cum ar fi de exemplu,
scufundarea capacului la rezervoarele cu capac flotant, incendierea a două sau mai multe rezervoare
etc.
Cu mijloacele mobile se poate interveni cu succes la stingerea focarelor de proporŃii
limitate, constituind în acelaşi timp şi rezerva instalaŃiilor fixe, când se defectează parŃial sau total,
ele putând fi folosite şi în cazul când evoluŃia incendiului implică o acŃiune suplimentară.
În acest scop, pentru o stingere eficientă a incendiului trebuie elaborate o serie de intervenŃii
concrete şi ştiinŃifice, care,verificate prin aplicaŃii să ducă la stăpânirea, cu precizie, a oricărui
amănunt din planul de intervenŃie.
De fapt, succesul în acŃiunile de stingere a unor astfel de incendii rezidă, înainte de toate, în
folosirea eficientă a forŃelor şi mijloacelor prevăzute şi necesare în stăpânirea perfectă a tehnicii
stingerii pentru mijloacele fixe şi mobile.
De asemenea, personalul din întreprindere trebuie să fie bine instruit pentru a fi in stare să
localizeze un incendiu din faza iniŃială (măsuri pentru înlăturarea avariilor).
Fără îndoială că la succesul în stingerea incendiilor de la rezervoare, pe lângă performanŃele
maşinilor, utilajelor şi instalaŃiilor folosite, o contribuŃie de seamă urmează s-o aducă comandantul
intervenŃiei şi ajutoarele sale, care trebuie să aplice cu inventivitate principiile tactice specifice
acestor categorii de incendii, precum şi cele general valabile conducerii forŃelor şi mijloacelor în
luptă.
9. ParticularităŃile intervenŃiei pompierilor pentru stingerea incendiilor în condiŃii
nefavorabile
Se consideră condiŃii nefavorabile acele situaŃii în care subunităŃile militare de pompieri şi formaŃiile
civile îşi îndeplinesc misiunile de luptă în prezenŃa anumitor pericole atât pentru servanŃi, cât şi pentru
cetăŃeni şi în care se cer respectate reguli specifice de lucru la incendii şi de securitate a servanŃilor.
CondiŃiile nefavorabile în care pot acŃiona pompierii, în situaŃii de luptă, sunt:
- lipsa de apă;
- iarna;
- vîntul puternic;
- noaptea.

9.1. Stingerea incendiilor în condiŃiile lipsei de apă
Pompierii se găsesc în situaŃia de a acŃiona în condiŃiile lipsei de apă când intervin:
— în mediul rural, acolo unde nu există reŃele de apă, iar sursele naturale se găsesc la mari distanŃe;
— în localităŃi unde reŃelele de apă nu pot asigura debitul şi presiunea necesare alimentării cu apă a maşinilor
de luptă pe timpul acŃiunii la incendiu;
— în localităŃi cu reŃele de apă distruse sau parŃial avariate, ca urmare a producerii unor catastrofe, calamităŃi
naturale sau a loviturilor din aer ale inamicului.
Pentru asigurarea alimentării cu apă a maşinilor de luptă, în vederea îndeplinirii misiunilor de
localizarea şi lichidarea incendiilor, comandantul intervenŃiei este obligat:
— să stabilească, pe timpul executării studiilor tactice şi recunoaşterilor preliminare, sursele de apă
suplimentare (fântâni cu capacitate şi debit mare, rezervele de apă existente în obiectivele din agricultură —
bazine şi rezervoare de apă, castelele de apă ale instalaŃiilor de adăparea automată a animalelor, etc.);
— să recunoască traseul canalelor de irigaŃii ce trec prin apropierea localităŃilor, căilor de acces spre acestea
şi posibilităŃile concrete de folosire a lor, să stabilească cu organele locale măsuri de consolidare a căilor de
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acces, amenajarea rampelor de alimentare cu apă etc.;
— să ia în evidenŃă instalaŃiile şi agregatele de pompare a apei (staŃii de pompe, motopompe) şi accesoriile
de transport al apei din sistemele de irigaŃii din zona localităŃii şi a obiectivelor importante din apropierea
acesteia.
Pe timpul intervenŃiei pentru stingerea incendiilor, comandantul intervenŃiei este obligat:
— să amenajeze diguri din pământ, din fascine, scînduri, baloŃi de paie sau pari, pentru captarea surselor de
apă cu debit mic;
— să organizeze transportul apei la locul incendiului, cu ajutorul autocisternelor de la întreprinderile de
gospodărie orăşenească, al cimentrucurilor de la întreprinderile de construcŃii, al locomotivelor cu abur şi al
vagoanelor cisternă, când locul incendiului este în apropierea căilor ferate.
Sistemele de alimentare se aleg în raport de distanŃa până la sursa de apă şi dotarea subunităŃii cu
tehnică de luptă, baza constituind-o dispozitivele lungi şi lucrul cu 3 Ńevi tip „C" prin distribuitor.
În localităŃile unde presiunea apei pe conductele de alimentare este mică, comandantul intervenŃiei,
încă de la primirea anunŃului de incendiu, va ordona subordonaŃilor să ceară:
— uzinelor de apă, mărirea presiunii pe conducte în sectoarele unde au izbucnit incendii, punerea în funcŃiune a
pompelor de rezervă sau închiderea apei pe anumite magistrale, în scopul dirijării unei cantităŃi maxime de
apă direct la incendiu;
— întreprinderilor de gospodărie locală ale oraşelor (I.G.O.), trimiterea la locul incendiilor a autostropitoarelor din dotare;
— şantierelor de construcŃii-montaj utilaj petrolier şi celor de construcŃii edilitare, punerea la dispoziŃia pompierilor a
autocisternelor şi cimentrucurilor din dotare;
— direcŃiilor regionale C.F.R., trimiterea locomotivelor cu abur cu tender mare şi a vagoanelor cisternă cu apă,
existente în staŃiile de cale ferată din apropierea incendiului.
Când unele din sursele existente nu pot fi folosite, datorită înălŃimii de aspiraŃie mai mari decât
posibilităŃile maşinilor de luptă, comandantul intervenŃiei, pentru a asigura totuşi alimentarea cu apă, va
folosi ejectoarele pentru ape mici sau va coborî motopompele cât mai aproape de oglinda apei.
Pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de alimentare cu apă a maşinilor de luptă, pe timpul executării
studiilor tactice sau a recunoaşterilor preliminare, comandantul intervenŃiei va stabili necesarul de apă de rezervă şi unele măsuri de asigurarea a acesteia, pe care le va propune inspecŃiilor judeŃene spre a fi prevăzute
în procesele verbale de control pentru fiecare localitate, astfel:
— asigurarea din timp a rezervelor de apă (bazine, rezervoare);

— construirea unor diguri pe malurile de apă cu debit mic, în vederea acumulării apei
necesare pentru stingere în apropierea obiectivelor cu pericol deosebit de incendiu din localităŃi sau
în zona rampelor de alimentare;
— amenajarea malurilor surselor de apă existente (lacuri, bălŃi, rîuri) şi construirea de rampe
de alimentare;
— amenajarea unor drumuri accesibile maşinilor de luptă pe tot timpul anului;
— protejarea contra îngheŃului a surselor artificiale şi marcarea locului unde se găsesc
aceste surse;
— amenajarea unor locaşe, pentru introducerea sorburilor în apă prin straturile de gheaŃă şi
protejarea lor împotriva îngheŃului;
— curăŃarea zăpezii de pe căile de acces spre sursele de apă naturale şi artificiale.
Pe timpul ducerii luptei, comandantul intervenŃiei are obligaŃia de a folosi apa cât mai
raŃional, în raport de situaŃia concretă găsită la incendiu, ordonând debitele şi presiunile
corespunzătoare şi folosind următoarele procedee:
— lucrul cu Ńevi cu robinet şi ajutaje pulverizatoare;
— combinarea lucrului cu apă al şefilor de Ńeavă cu acela al toporaşilor sau al echipelor de
cetăŃeni puse sub comanda toporaşilor în vederea creeării intervalelor (spaŃiilor) de siguranŃă, prin
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înlăturarea elementelor de construcŃie şi materialelor combustibile de pe direcŃia de propagare a
incendiilor;
— păstrarea în acŃiune numai a Ńevilor de pe direcŃia de propagare a incendiului, a celor cu
misiune de localizare în zonele cu pericol de explozie, pe căile de evacuare şi salvare a oamenilor,
de evacuare a animalelor şi bunurilor materiale de preŃ.
9.2. Stingerea incendiilor pe timp de iarnă
Iarna, anotimp friguros, caracterizat de prezenŃa temperaturilor scăzute, a viscolelor şi a
zăpezii, a poleiurilor şi gheŃii, îngreunează desfăşurarea acŃiunilor de stingere, punând probleme
deosebite în faŃa comandantului intervenŃiei, pe timpul conducerii luptei.
GheaŃa şi zăpada creează dificultăŃi pe timpul deplasării maşinilor de luptă (viteză scăzută,
conducere greoaie, risc de derapare şi împotmolire). Grosimea deosebită a stratului de zăpadă
impune necesitatea deblocării căilor de acces spre obiectivele indicate şi sursele de apă, mărind
timpul de realizarea dispozitivelor de luptă. În general, aceşti factori creează noi pericole de
accidentare a servanŃilor pe timpul lucrului la incendii (alunecări şi prăbuşiri de pe locurile înalte,
apariŃia degerăturilor).
Temperatura scăzută determină, totodată, îngheŃarea dispozitivelor în cazul discontinuităŃii
în refularea apei, împiedică sau întârzie alimentarea cu apă a maşinilor de luptă din sursele naturale
sau din cele artificiale neprotejate împotriva îngheŃului. Acoperirea cu gheaŃă a acoperişurilor,
scărilor interioare şi exterioare etc., creează, de asemenea, pericolul producerii unor accidente
grave, în cazul nerespectării regulilor de securitate pe timpul lucrului la incendiu.
De aceea, pentru asigurarea unor condiŃii normale de lucru la incendiu pe timp de iarnă, este
necesar să se ia următoarele măsuri pregătitoare:
a) în obiective:
— protejarea contra îngheŃului a surselor artificiale de apă;
— acoperirea cu rumeguş, paie, talaş, bălegar sau prelate a gurilor de apă şi a bazinelor
îngropate;
— tratarea cu sare de bucătărie a apei din butoaie şi acoperirea acestora;
— amenajarea unor locaşe pentru sorburi în sursele naturale de apă şi protejarea lor
împotriva îngheŃului;
— marcarea surselor de apă şi a căilor de acces cu indicatoare înalte, vizibile în condiŃiile de
zăpadă abundentă;
— curăŃarea de zăpadă şi întreŃinerea căilor de acces spre sursele de apă din zona secŃiilor
celor mai periculoase din obiectiv;
— pregătirea accesoriilor şi tehnicii de luptă din dotarea formaŃiilor civile de pompieri
pentru lucrul pe timp de iarnă.
Controlul respectării acestor reguli prin sporirea activităŃii patrulelor de prevenire şi stingere
a incendiilor şi a cadrelor ce execută antrenamente în conducere auto, studii tactice sau recunoaşteri
preliminare, trebuie intensificat pe timp de iarnă.
Orice nerespectare a acestor reguli trebuie sancŃionată şi adusă, imediat la cunoştinŃa
conducerii obiectivelor.
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b) în subunităŃi:
Actualizarea documentelor de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenŃiilor la
incendii
Pe baza rezultatelor obŃinute prin executarea studiilor tactice, recunoaşterilor preliminare, a
antrenamentelor în conducere de către şoferi şi a datelor reŃinute cu ocazia intervenŃiilor din iarna
precedentă, cât şi a celor puse la dispoziŃie de către direcŃiile şi serviciile de drumuri şi poduri, se
actualizează aceste documente, delimitându-se precis porŃiunile din sectorul sau raionul de
intervenŃie expuse înzăpezirilor.
Comandantul subunităŃii trebuie să stabilească, din timp, împreună cu organele locale,
măsurile de protejare şi curăŃare a acestor zone, în vederea asigurării accesului maşinilor de luptă
(în special drumurile principale de deplasare). De asemenea, prin studiul terenului, el trebuie să
stabilească itinerarii ocolitoare dar sigure, nesupuse înzăpezirii, pe care se va deplasa cu garda de
intervenŃie la obiectivele şi localităŃile din raionul de intervenŃie. Aceste itinerarii trebuie cunoscute
de toŃi şoferii şi comandanŃii gărzilor de intervenŃie, luându-se măsuri de planificare şi executare la
timp a unor antrenamente în conducere şi a recunoaşterilor preliminare pe aceste itinerarii.
Asigurarea materială a intervenŃiei pe timp de iarnă
Aceasta se referă la:
1. asigurarea etanşeităŃii garajelor, pentru menŃinerea unor temperaturi constante, iar când
nu e posibil, organizarea serviciului de încălzire şi pornire temporară a motoarelor;
2. pregătirea tehnicii de luptă şi a agregatelor pentru funcŃionarea în condiŃii de temperaturi
scăzute, care constă din:
— protejarea împotriva îngheŃului a conductelor de alimentare, prin înfăşurarea lor cu pîslă,
deşeuri de azbest sau postav etc.;
— verificarea şi punerea în stare de funcŃionare a instalaŃiei de încălzire a maşinii;
— folosirea lubrifianŃilor de iarnă şi a soluŃiilor antigel la sistemele de ungere;
— echiparea maşinilor cu cauciucuri şi lanŃuri antiderapante;
— dotarea fiecărei maşini cu câte o lampă de benzină, pentru a fi folosită în cazul îngheŃării
pompelor;
— asigurarea încălzirii pompelor cu apă recirculată de la radiator;
— asigurarea fiecărei maşini cu materiale (o canistră de benzină sau motorină, câlŃi etc.)
pentru dezgheŃarea gurilor de apă;
— mărirea numărului de răngi şi de lopeŃi aflate în dotarea fiecărei maşini de luptă;
pregătirea rezervei de furtun pe autocamionul de intervenŃie şi în rastelele din garaj;
— pregătirea echipamentului de schimb al servanŃilor, pentru înlocuirea celui ud sau
îngheŃat pe timpul ducerii acŃiunilor de stingere;
— golirea de apă a pompelor pe timpul deplasărilor la incendiu.
Măsuri de protecŃie a maşinilor, dispozitivelor şi servanŃilor pe timpul desfăşurării
acŃiunilor de stingere.
1. protecŃia maşinilor şi dispozitivelor de intervenŃie împotriva îngheŃului:
— din punct de vedere tactic, se recomandă a se folosi sistemele de alimentare directă sau în
releu, asigurarea continuităŃii în refularea apei fiind metoda cea mai eficace de a evita îngheŃarea
apei în sorburi sau în pompe;
— racordurile şi distribuitoarele trebuie acoperite cu zăpadă, bălegar, paie sau pături;
— distribuitoarele trebuie să fie amplasate, pe cât posibil, aproape de locul incendiului, în
încăperi sau în casele scărilor;
— în realizarea dispozitivelor de luptă este indicat să se folosească numai furtunuri tip „B".
Cele tip „C" se vor întrebuinŃa cu lungimi reduse şi mai mult în încăperi;
— pe direcŃiile hotărâtoare de acŃiune, în scopul asigurării continuităŃii refulării apei la
incendiu, se recomandă dublarea dispozitivelor;
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— refularea apei se realizează chiar în situaŃiile când unele furtunuri s-au spart, în acest caz
reducându-se numai presiunea apei până la înlocuirea lor;
— pentru evitarea accidentelor, furtunurile trebuie asigurate cu cordiŃe;
— la terminarea acŃiunii de stingere, furtunurile îngheŃate se strâng în panglică. Pentru
aceasta, cu ajutorul apei fierbinŃi, se dezgheaŃă din loc în loc (din 2 în 2 m) şi imediat se îndoaie.
Îndoirea furtunului îngheŃat duce la spargerea sa.
2. protecŃia servanŃilor împotriva îngheŃului:
— toŃi servanŃii vor acŃiona la incendiu echipaŃi pentru iarnă, cu căciuli, costume de
protecŃie, mănuşi îmblănite sau supramănuşi;
— şoferii se vor echipa cu cizme de cauciuc şi vor fi asiguraŃi cu cordiŃe, pentru a se evita
căderea lor în apă, pe timpul realizării copcilor în gheaŃă, în scopul alimentării maşinilor de luptă;
— se interzice adunarea mai multor servanŃi pe acoperişurile incendiate şi acoperite cu
zăpadă, precum şi deplasarea acestora în picioare. Dacă situaŃia cere, deplasarea se face numai pe
creastă, în poziŃia şezând, servanŃii fiind asiguraŃi cu cordiŃe;
— servanŃii şefi de Ńeavă se vor asigura cu cârligele de siguranŃă de treptele scărilor de
incendiu sau, cu ajutorul oordiŃelor, de elementele construcŃiilor sigure;
— pentru evitarea degerăturilor, se recomandă ca servanŃii care lucrează la înălŃime, în
poziŃii incomode, să fie schimbaŃi mai des, asigurându-li-se condiŃii de odihnă. În acest scop,
comandantul intervenŃiei, în limita posibilităŃilor existente la incendiu, va amenaja sau folosi o
încăpere încălzită, în care servanŃii îşi vor schimba hainele ude, vor servi ceai cald sau chiar hrană
caldă, adusă de la subunitate, în cazul intervenŃiilor de lungă durată;
— dacă temperaturile sunt foarte scăzute, servanŃii trebuie să-şi ungă faŃa şi mâinile cu
vaselină.
9.3. Stingerea incendiilor pe timp de vânt puternic
Vântul puternic contribuie la intensificarea arderii şi, determină propagarea incendiilor cu
viteză mare. Pe timpul acŃiunii de stingere, el poartă jeratic sau părŃi din materialele aprinse la
distanŃe mari (900—1000 m), pe direcŃia în care bate, formând noi focare de ardere în locurile unde
acestea au întâlnit materiale combustibile. De asemenea, vântul facilitează prăbuşirea unor elemente
de construcŃie parŃial distruse de incendiu sau nesprijinite.
În situaŃii de incendiu, vântul îngreunează şi acŃiunile servanŃilor, lucrul la înălŃime fiind
mai dificil, efectul jeturilor reducându-se, datorită dispersării lor de către curenŃii de aer care le
schimbă direcŃia, putându-se creea situaŃia dificilă ca servanŃii să fie surprinşi de incendiu pe
poziŃiile de luptă, uneori jerbele puternice de flăcări ameninŃându-i cu producerea arsurilor.
Prin acŃiunea sa, vântul creează curenŃi ascendenŃi şi de convecŃie ce pot accelera rapid
dezvoltarea incendiilor, mărind suprafaŃa de ardere şi depăşind aliniamentele pe care sunt amplasate
forŃele şi mijloacele de luptă, creând noi focare şi periclitând construcŃiile cu oameni, animale sau
cu alte valori materiale din zonele limitrofe, unde încă nu s-a organizat salvarea sau evacuarea.
În special, stingerea incendiilor la păioase şi stuf, în localităŃi, la depozitele de in, de cânepă
şi de cherestea, precum şi a elementelor de construcŃie (învelitori din şindrilă, stuf, sită, paie etc.),
pe timp de vânt puternic, este foarte anevoioasă.
Pentru a se asigura succesul acŃiunii de stingere, în asemenea condiŃii, trebuie luate măsuri
eficiente, unele încă de la plecarea din subunitate, astfel:
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— vor fi aduse la locul de intervenŃie forŃe şi mijloace suficiente pentru localizarea şi
lichidarea incendiului şi asigurarea rezervei;
— în situaŃia când nu se dispune de forŃele necesare pentru lichidarea incendiului, până la
concentrarea celor chemate în sprijin, trebuie să se execute misiunea de localizare, care se
realizează pe aliniamentul ultimelor focare, printr-un dispozitiv eşalonat în adâncime, pe două-trei
linii, prin creearea zidurilor sau pânzelor de apă, rezultate din încrucişarea jeturilor pe direcŃia de
propagare a incendiului;
— în sectoarele periclitate se vor instala puncte de observare, dotate cu staŃii radio, cu
misiunea descoperirii şi semnalării noilor focare pe direcŃia de deplasare a vântului;
— învelitorile combustibile, şurile (clăile) cu furaje sau alte materiale combustibile
depozitate în vrac, în apropierea zonei incendiate, se vor proteja cu prelate umede;
— cu ajutorul populaŃiei, se va trece la demolarea şi îndepărtarea materialelor combustibile
aflate pe direcŃia de propagare a incendiilor;
— concomitent cu acŃiunea de localizare a incendiului, se execută salvarea oamenilor şi
evacuarea animalelor şi bunurilor materiale, folosindu-se, în acest scop, populaŃia locală şi atelajele;
— un rol deosebit în depistarea şi lichidarea noilor focare, apărute datorită transportului de
scântei şi jeratic, îl au şi echipele de vânători de scântei, dotate cu găleŃi de apă, mături, furci,
topoare şi scări;
— în situaŃia cînd se dispune de forŃe suficiente, se destină una-două autopompe cisternă sau
autotunuri de stins incendii, cu misiuni de patrulare, care vor interveni ori de cîte ori au descoperit
noi focare;
— comandantul intervenŃiei trebuie să organizeze acŃiunea de stingere pe sectoare,
destinând, în raport de densitatea obiectivelor incendiate şi de forŃele avute la dispoziŃie, una-două
maşini de luptă pentru fiecare gospodărie.
Concentrarea rapidă a formaŃiilor civile de pompieri din raion şi a altor forŃe chemate în
sprijin şi organizarea şi conducerea acŃiunilor de stingere cu grupa operativă, vor asigura
îndeplinirea misiunii de stingere în condiŃii de vânt puternic, în timp scurt şi cu minimum de
pierderi materiale.
Totodată, avându-se în vedere numărul mare de forŃe şi mijloace angrenate, precum şi
diversitatea situaŃiilor create, acŃiunea de stingere nu poate fi condusă cu eficacitate decât în cazul
asigurării unei bune legături cu sectoarele de stingere, cu şeful sectorului tehnic şi cu eşalonul
superior, prin staŃii de radio, posturi telefonice şi agenŃi, lucru ce va permite comandantului
intervenŃiei să obŃină operativ informaŃii din sectoarele de stingere şi să acŃioneze rapid şi eficace.
IntervenŃia de lungă durată la incendiile de proporŃii impune menŃinerea permanentă a
legăturilor cu factorii de conducere de pe plan local şi cu staŃiile meteo, creearea unei rezerve
mobile pentru rulajul servanŃilor sau pentru intervenŃia la noile focare apărute.
Avându-se în vedere posibilitatea unei acŃiuni de durată, este necesar să se asigure, prin
grupa operativă, aducerea la locul incendiului a mijloacelor pentru iluminat şi a hranei necesare
servanŃilor.
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9.4. Stingerea incendiilor pe timp de noapte
Analizele făcute au demonstrat că incendiile care au provocat pierderi materiale mari au
izbucnit pe timp de noapte. Aceasta se datoreşte faptului că pe timpul nopŃii intensitatea controlului
de prevenire şi stingere a incendiilor scade, unele incendii izbucnite nu sunt observate la timp şi se
propagă cu repeziciune, căpătând caracter de proporŃii, necesitând pentru stingere eforturi deosebite
şi forŃe şi mijloace numeroase.
Din această cauză şi atunci când obiectivul nu este cunoscut, intervenŃia pe timp de noapte
prezintă unele particularităŃi şi greutăŃi în ceea ce priveşte acŃiunea pompierilor pentru localizarea şi
lichidarea incendiilor, astfel:
— descoperirea locului incendiului, stabilirea exactă a proporŃiilor şi direcŃiilor de
propagare ale acestuia se fac cu greutate, din cauza întunericului şi a fumului abundent acumulat în
construcŃii;
— sursele de apă se descoperă mai greu, producându-se oarecare întârzieri la amplasarea
maşinilor de luptă;
— uneori intrările la unele obiective sunt închise; alteori subunităŃile militare de pompieri
nu sunt întâmpinate de personalul de serviciu al obiectivului, pentru a intra în componenŃa grupelor
de recunoaştere; clădirile nu sunt iluminate sau sistemul de iluminat a fost deconectat şi scos de sub
tensiune, ori distrus de incendiu, fapt ce îngreunează executarea recunoaşterii şi obŃinerea datelor
despre situaŃia obiectivului şi a incendiului, necesare luării hotărîrii şi realizării dispozitivelor de
luptă;
— din cauza întunericului, viteza de realizare a dispozitivelor, în special în interiorul
construcŃiilor, se reduce, nu se pot descoperi la timp toate persoanele rămase în zona incendiată şi
aflate în pericol, nu se pot stabili cu mai mare exactitate valoarea bunurilor materiale de preŃ şi
urgenŃa în care să se execute evacuarea lor;
— lucrul servanŃilor la incendiu este mai periculos pe timpul nopŃii, golurile practicate în
planşee putând da naştere la accidente, pericol de electrocutare, menŃinerea legăturii comandantului
intervenŃiei cu sectoarele de intervenŃie, precum şi primirea şi transmiterea ordinelor şi rapoartelor
se realizează mai greu decât ziua, depozitarea şi paza materialelor de preŃ, evacuarea din încăperile
incendiate se realizează cu dificultate sporită etc.
În vederea pregătirii unei intervenŃii rapide şi eficace la incendii pe timp de noapte, este
necesar ca, în cooperare cu inspecŃiile judeŃene pentru prevenirea incendiilor, subunităŃile de
pompieri să execute controale în obiectivele vulnerabile, pe timp de noapte; totodată, pe timpul
executării studiilor tactice şi recunoaşterilor preliminare, se va intensifica activitatea de îndrumare a
populaŃiei din zonă cu privire la observarea şi anunŃarea incendiilor; în obiectivele în care se
lucrează numai cu 1—2 schimburi, prin inspecŃiile judeŃene, se va prevedea ca un rând de chei să se
găsească la tabloul central, de unde să poată fi luate în caz de incendiu.
Se va asigura păstrarea în perfectă stare a accesoriilor de iluminat din dotarea subunităŃilor
(lămpile cu acumulatori şi proiectoarele din dotarea maşinilor de luptă şi a autospecialei pentru
evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat).
În cazul intervenŃiei subunităŃilor de pompieri pe timp de noapte, se impune luarea
următoarelor măsuri:
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— pe parcursul executării recunoaşterii, comandantul intervenŃiei trebuie să stabilească
locurile (încăperile) ce trebuie iluminate, căile de evacuare a oamenilor, intrările în încăperi,
direcŃiile principale de realizare a dispozitivelor de luptă;
— se va ordona echipelor de recunoaştere să folosească accesoriile de iluminat, stabilinduse itinerariile de pătrundere în clădiri, semnele şi semnalele de retragere în caz de pericol;
— se va verifica stadiul salvării oamenilor şi al evacuării bunurilor materiale din încăperi,
organizându-se, totodată, un control amănunŃit, pentru a se stabili dacă au rămas în clădire persoane
neevacuate.
Mai este necesar ca pe timpul desfăşurării acŃiunii de stingere comandantul intervenŃiei să
asigure iluminatul celor mai importante şi periculoase sectoare de stingere, iar pentru evitarea
prăbuşirilor, prin golurile existente în planşee, să ia măsuri de marcare a acestora şi de acoperire a
lor cu panouri din scândură sau elemente de construcŃie prefabricate.
ServanŃii vor lucra în echipe de cel puŃin doi-trei oameni, în scopul întrajutorării, stabilinduse din timp căi şi locuri de retragere, pentru situaŃiile când sunt posibile prăbuşiri sau are loc
propagarea incendiului. De asemenea, este necesar să se organizeze şi să se Ńină la dispoziŃie o
echipă formată din 2—3 oameni, care să poată fi oricând trimisă în ajutorul celor ce s-au rătăcit sau
sunt în pericol de a fi surprinşi de flăcări ori de a se prăbuşi în diferite goluri. Pentru conducerea
acŃiunilor şi transmiterea ordinelor, se stabileşte, din timp, un cod de semne luminoase şi semnale.
Personalul de comandă este obligat să supravegheze cu toată, atenŃia activitatea servanŃilor,
să vegheze la respectarea strictă a tuturor regulilor de securitate, în scopul prevenirii accidentelor.
În locurile de evacuare şi demolare, se vor amplasa obligatoriu, proiectoare pentru iluminat
şi pentru avertizarea pericolului.
Dacă incendiile au izbucnit în clădiri de locuit, spitale, cămine, hoteluri, staŃiuni de odihnă,
creşe etc., comandantul intervenŃiei trebuie să cunoască numărul persoanelor cazate care au fost
evacuate şi al celor care au nevoie de ajutor, să ordone cercetarea amănunŃită a tuturor încăperilor.
În vederea asigurării permanente a securităŃii servanŃilor pe timpul lucrului la incendiu, se
interzice pătrunderea acestora în încăperile în care se desfăşoară procese tehnologice şi sunt
instalate laboratoare, staŃii electrice, staŃii pilot etc., înainte de a se stabilii cu precizie materialele
depozitate în ele, pericolul ce îl prezintă acestea şi dacă sunt necesare deschiderea uşilor,
întreruperea curentului electric, introducerea agenŃilor stingători sau oprirea funcŃionării unor
agregate.
Succesul acŃiunilor de stingere a incendiilor pe timp de noapte se realizează printr-o
conducere fermă şi neîntreruptă din partea comandantului intervenŃiei. El este obligat să urmărească
îndeaproape evoluŃia incendiului şi să intervină cu forŃe şi mijloace acolo unde situaŃia impune. De
asemenea, experienŃa dobândită de pompieri arată că la incendiile din combinatele chimice,
petrochimice un rol deosebit de important îl are amplasarea dispozitivelor cât mai aproape de
focare, care prin lovituri puternice să rupă flăcările, contribuind la lichidarea incendiilor.
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Tehnica securităŃii servanŃilor
Securitatea servanŃilor pe timpul recunoaşterii
Pentru asigurarea securităŃii servanŃilor pe timpul recunoaşterii este necesară:
— asigurarea funcŃionării ireproşabile a aparatelor izolante şi măştilor contra fumului şi
CO2;
— pătrunderea în încăperile cuprinse de flăcări pe scări fixe (interioare şi exterioare) şi
numai în cazurile extreme pe scări manuale;
— deschiderea cu atenŃie a uşilor. La deschiderea unei uşi spre interior, servantul se va
dispune la adăpostul acesteia, trăgând-o spre el (vezi cazul I din figura de mai jos). Dacă uşa se deschide spre exterior, operaŃiunea se execută stând la adăpostul peretelui, lateral faŃă de aceasta (vezi
cazul III din figura de mai jos, care este corect; cazul II din figura de mai jos este greşit);

— pătrunderea şi înaintarea în încăperile incendiate, târâş, aplecat sau în picioare, în raport
cu gradul de concentrare al fumului, la diferite înălŃimi ale încăperii (vezi figura de mai jos);

— intrarea în încăperile inundate cu fum sau substanŃe toxice numai după asigurarea
prealabilă cu cordiŃa şi stabilirea codului de semnale;
— înaintarea numai de-a lungul pereŃilor, în încăperile unde există pericol de prăbuşire a
planşeelor superioare (vezi figura de mai jos);
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— încercarea pardoselii prin ciocniri cu ranga şi înaintarea pe lângă pereŃi în încăperile în
care există fum în cantităŃi mari şi care sunt situate deasupra etajului incendiat;
— memorarea drumului parcurs la recunoaştere şi marcarea intrării cu un felinar, lanternă,
proiector etc., pentru a fi asigurate condiŃiile de întoarcere;
— interzicerea întrebuinŃării mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în încăperile cu
pericol de explozie;
— folosirea procedeelor de autosalvare în cazul în care drumul de înapoiere a fost blocat de
incendiu, dărâmături etc.;
— determinarea gradului de toxicitate din încăperi, folosindu-se P.H.R.-54 sau alte aparate.
Securitatea servanŃilor pe timpul lucrului la clădirile înalte şi instalaŃiile în aer liber
Pentru a evita accidentele ce s-ar putea produce prin căderea servanŃilor care lucrează pe
acoperişuri sau instalaŃii se vor lua următoarele măsuri:
— asigurarea cu cordiŃe de salvare a tuturor servanŃilor, care lucrează pe acoperişuri sau
instalaŃii înalte, fixate de puncte solide de sprijin (coşuri, grinzi dispuse pe panta opusă a
acoperişului, schelărie metalică fixă etc.) sau Ńinute de alŃi servanŃi;
— fixarea liniilor de furtun de elementele rezistente ale construcŃiilor sau instalaŃiilor;
— înaintarea pe acoperişuri, numai de-a lungul coamei, iar în cazul instalaŃiilor, pe scările
de acces ale acestora, evitându-se contactul cu conductorii electrici şi conductele tehnologice;
— pe acoperişurile înalte, înclinate, şi în alte condiŃii asemănătoare se va lucra cu Ńevile
numai în poziŃia în genunchi sau culcat;
— să se Ńină seama de starea învelitorii de tablă la construcŃiile incendiate sau de schelăria
instalaŃiei; dacă acestea sunt încălzite pînă la incandescenŃă, creşte pericolul de prăbuşire; dacă
numai o parte din învelitoare este încălzită până la incandescenŃă, deplasarea pe acoperiş nu trebuie
să se facă mai aproape de 2—3 m de marginea locurilor incandescente şi de cel mult 1—2 m faŃă de
servanŃi;
— se va evita concentrarea mai multor servanŃi pe o porŃiune mică a acoperişului sau
instalaŃiei;
— să se asigure printr-un semnal dinainte stabilit retragerea servanŃilor de pe locurile
periculoase;
— prevenirea accidentării servanŃilor care lucrează prin supravegherea permanentă a stării
acoperişului şi, în mod special, a stării grinzilor de legătură de la acoperişurile plate, a grinzilor
principale (stâlpilor) la acoperişurile în formă de boltă; în cazul instalaŃiilor, să se supravegheze atât
locul de acŃiune, cât şi instalaŃiile vecine.
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Locurile cele mai sigure pentru poziŃiile de lucru ale servanŃilor sunt clădirile sau instalaŃiile
vecine celei incendiate, stabilite cu personalul de specialitate al obiectivului.
Securitatea servanŃilor pe timpul lucrului în hale industriale mari
Securitatea servanŃilor pe timpul stingerii incendiilor în hale industriale mari se asigură
astfel:
— în interior, servanŃii vor sta în apropierea pereŃilor şi a deschiderilor practicate în aceştia
pentru a se putea evacua în caz de prăbuşire a acoperişului;
— pentru lucrul pe acoperiş, când o suprafaŃă mare este ocupată de luminatoare, se vor
folosi scări manuale cu ajutorul cărora se vor amenaja treceri peste acestea;
— se va supraveghea permanent starea elementelor de construcŃie, stabilindu-se semnale de
avertizare pentru părăsirea locurilor periclitate.
Securitatea servanŃilor la întreruperea curentului electric
Pentru a evita electrocutarea servanŃilor se vor lua următoarele măsuri:
— întreruperea curentului de la reŃeaua de înaltă tensiune numai de către specialişti;
— interzicerea accesului în cabinele de transformatori cu instalaŃii de distribuire a
curentului, în staŃii electrice şi substaŃii, înainte de întreruperea curentului electric;
— scoaterea de sub contact a reŃelei de joasă tensiune prin tăierea conductorilor în partea
dinspre incendiu a stâpului, mai întâi a celui de jos, apoi a celui de sus;
— întreruperea curentului electric numai de către servanŃii echipaŃi cu cizme şi mănuşi de
cauciuc;
— stingerea aparatelor şi instalaŃiilor ce se găsesc sub tensiune numai cu agenŃi stingători
care nu sunt buni conducători de electricitate şi numai conform indicaŃiilor date de personalul tehnic
al obiectivului.
Securitatea servanŃilor pe timpul stingerii incendiilor
Pentru asigurarea securităŃii servanŃilor se vor lua următoarele măsuri:
— echiparea servanŃilor, după caz, cu măşti contra fumului şi CO, sau aparate izolante, pe
timpul executării lucrului în încăperile inundate cu fum, vapori şi gaze toxice;
— protejarea şefilor de Ńeavă împotriva acŃiunii flăcărilor cu costume de protecŃie
anticalorică sau prin jeturi de apă sub formă de ploaie;
— asigurarea cu cârligul de siguranŃă de balustrade a servanŃilor care lucrează pe scări;
— fixarea cu ajutorul cordiŃelor de legat furtunuri a liniilor de furtun ridicate la înălŃimi;
— asigurarea iluminatului pe timpul lucrului, ziua în părŃile întunecoase ale clădirilor
(poduri, subsoluri), iar noaptea în orice parte a clădirii;
— fixarea căilor de retragere pentru servanŃii care lucrează în încăperile incendiate;
— supravegherea continuă de către servanŃi, pe timpul lucrului, a stării şi comportării
construcŃiilor prăbuşite şi a altor elemente ale clădirilor sau construcŃiilor;
— retragerea la timp a servanŃilor, în locuri sigure sau în adăposturi dinainte stabilite, în
cazul pericolului de surpare sau explozie;
— înlocuirea periodică a servanŃilor care lucrează în sectoarele periculoase ale incendiului;
— interzicerea manevrării de către servanŃi a instalaŃiilor tehnologice, fără avizul organelor
de specialitate;
— asigurarea servanŃilor pe timpul lucrului pe navele maritime şi fluviale pentru evitarea
căderii în apă;
— cunoaşterea temeinică a semnelor şi semnalelor.
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Timpul maxim lucrat în condiŃii normale de un servant fără a fi schimbat este de 6 ore. În
cazul lucrului în condiŃii grele (fum, apă, gaze toxice, temperaturi înalte etc.), timpul de lucru va fi
fixat de comandantul intervenŃiei şi urmărit permanent de şefii de echipaje.

DISCIPLINA ÎNTREłINEREA MIJLOACELOR DE
INTERVENłIE DIN ÎNZESTRARE

Verificarea accesoriilor care dotează autospecialele de stins incendii:
-

starea tehnică/mecanică;
gradul de curăŃare/funcŃionare.

Verificarea accesoriilor servanŃilor pompieri:
- starea tehnică/mecanică;
-

gradul de curăŃare/funcŃionare.

Verificarea accesoriilor se execută zilnic, săptămânal, la înapoierea de la intervenŃii şi
aplicaŃii, semestrial şi anual.
Accesorii confecŃionate din textile
Verificarea tehnică a accesoriilor confecŃionate din textile constă în controlarea stării
acestora: dacă au găuri, rosături, rupturi, destrămări, desfaceri ale cusăturilor, etc. La furtunul de
refulare şi tuburile de absorŃie se controlează felul cum sunt legate racordurile, precum şi starea
acestora. La furtunul de refulare aflat în serviciu se va schimba dunga o dată la 6 luni. La
accesoriile de salvare (corzi, cordiŃe, saci, plase, brâie, etc.) se va controla executarea verificării
tehnice pentru asigurarea securităŃii servanŃilor.
Accesorii confecŃionate din lemn
Verificarea tehnică a accesoriilor confecŃionate din lemn presupune controlul stării de
curăŃenie şi a aspectului (să nu prezinte crăpături, aşchieri, rupturi), precum şi a îmbinării lor cu
părŃile metalice pe care le au în construcŃie (armături, şuruburi, etc.). Totodată se vor controla
părŃile metalice, cele nevopsite urmând să fie unse. La scările manuale de incendiu se controlează
dacă s-a executat verificarea tehnică anuală din punctul de vedere al securităŃii servanŃilor.
Accesorii confecŃionate din metal
Verificarea tehnică a accesoriilor confecŃionate din metal constă în controlul stării de
curăŃenie şi a funcŃionării în condiŃii normale, acordându-se atenŃie garniturilor de etanşare, precum
şi etanşeităŃii robinetelor.
Accesorii de protecŃie
Lucrările de asistenŃă tehnică a accesoriilor de protecŃie (masca de protecŃie, aparatul izolant
şi aparatul de respiraŃie cu aer comprimat) constau în verificarea stării de curăŃenie şi a bunei
funcŃionări a acestora.
A. La masca de protecŃie se execută următoarele:
a) După fiecare întrebuinŃare:
• se curăŃă exteriorul şi interiorul măştii cu o cârpă moale (se interzice uscarea la
surse de căldură sau la soare);
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• se şterg vizorii cu o cârpă moale, fără a se freca;
• se dezinfectează cu alcool sanitar;
• se curăŃă supapele cu o cârpă sau o pensulă moale;
• la cartuşele filtrante se verifică dacă sunt montate dopurile de cauciuc şi capacele
din tablă de oŃel;
• măştile de cauciuc se pudrează cu talc după uscare;
• se verifică dacă greutatea iniŃială a filtrului (cartuşului) pentru oxid de carbon nu
este depăşită cu mai mult de 30 grame;
• se verifică starea breteleor de fixare.
b) La verificarea periodică:
• se înlocuiesc vizorii crăpaŃi, opaci sau decoloraŃi;
• se înlocuiesc bretelele de fixare care şi-au pierdut elasticitatea, ori sunt rupte;
• se repară crăpăturile sau înŃepăturile de pe faŃa măştii;
• se verifică starea şi calitatea cartuşelor filtrante, prin scuturare şi cântărire;
• se curăŃă părŃile metalice de petele de rugină şi se acoperă cu un strat de lac sicativ.
Se curăŃă, de asemenea, sacii pentru măşti;
• se verifică etanşeitatea măştilor şi funcŃionarea supapelor:
B. La aparatele de respiraŃie cu aer comprimat sau oxigen în cadrul verificărilor tehnice (mai
puŃin cele semestriale) se controlează integritatea sigiliilor aplicate de şeful atelierului sau şeful de
garaj. Aparatele de respiraŃie se verifică şi se sigilează semestrial de către şeful de atelier.
Desigilarea acestora este permisă numai în vederea folosirii la intervenŃie. După înapoierea de la
intervenŃie, şeful de garaj execută lucrările de mai jos şi sigilează din nou aparatele:
• verifică starea de curăŃenie a aparatelor. Piesele care prezintă urme de hidroxid de
potasiu se spală cu apă şi săpun, apoi se şterg cu o cârpă moale. Se înlătură toate
impurităŃile şi secreŃiile, după care se usucă şi dezinfectează cu alcool sanitar;
• verifică conŃinutul de oxigen sau aer comprimat al buteliilor cu manometru
(presiunea trebuie să fie de minimum 80% din presiunea nominală de încărcare a
buteliei). Se înlocuiesc buteliile necorespunzătoare;
• verifică starea filtrelor, procedând la înlocuirea celor care nu prezintă garanŃie
pentru securitatea servanŃilor;
• verifică masca aparatului izolant, după cum s-a indicat la măştile de protecŃie.
Pe timpul controlului şi curăŃirii aparatului izolant se va evita cu stricteŃe contactul acestuia,
în special a buteliei pentru oxigen, cu uleiuri, unsori sau grăsimi (ca unsoare se foloseşte numai
glicerina tehnică). Verificarea aparatelor izolante din import se execută conform instrucŃiunilor
tehnice ce le însoŃesc.
Accesorii electrice
Lucrările de asistenŃă tehnică a accesoriilor electrice se excută avându-se în vedere
indicaŃiile din instrucŃiunile de folosire şi întreŃinere a accesoriilor respective. în general se verifică:
• integritatea, starea tehnică şi de curăŃenie;
• starea de încărcare a bateriilor de acumulatori;
• starea elementelor optice ale proiectoarelor, farurilor, lanternelor, etc.;
• starea şi funcŃionarea dispozitivelor de fixare şi de manevrare;
• funŃionarea motoarelor electrice;
• funcŃionarea amplificatoarelor cu dispozitiv de alarmare;
•starea părŃilor active ale accesoriilor electrice (discuri abrazive, şpiŃuri, mandrine,
etc.);
• ungerea conform cărŃilor tehnice.
La accesoriile electrice se interzice spălarea sub jet de apă.
Stingătoare portative
Lucrările de asistenŃă tehnică la stingătoarele portative diferă după tipul acestora.
a) La stingătoarele cu spumă se execută:
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• verificarea stării generale şi a aspectului;
• verificarea ajutajului şi supapei de siguranŃă;
• verificarea încărcăturii (pentru aceasta se demontează capacul de închidere, se
toarnă într-un vas de sticlă circa 80 cm3 din soluŃia B şi circa 10 cm3 din soluŃia A
luate din stingător; dacă se constată că volumul spumei ce s-a format este de 6-8 ori
mai mare decât volumul iniŃial al celor două soluŃii, înseamnă că ele şi-au păstrat
proprietăŃile; în consecinŃă, se montează la loc capacul de închidere şi se strânge
bine; în caz contrar, se înlocuieşte încărcătura cu alta corespunzătoare).
b) La stingătoarele cu pulbere se execută:
• verificarea stării de curăŃenie a stingătorului şi a vopsirii şi inscripŃionării acestuia;
• verificarea ajutajului (să nu fie înfundat) şi a dopului de închidere a acestuia, sau
furtunului şi pistoletului de refulare;
• verificarea strângerii capacului de închidere;
• controlul etanşeităŃii robinetului sau membranei buteliei cu gaz propulsor (dioxid
de carbon, azot, etc.);
• verificarea masei încărcăturii de pulbere şi a presiunii indicate de manometeru;
• controlul stării pulberii din stingător, mai puŃin la cele presurizate permanent (în
cazul că prezintă bulgări, se procedează la cernerea printr-o sită fină sau se
înlocuieşte).
c) La stingătoarele cu dioxid de carbon se execută:
• verificarea stării de curăŃenie a stingătorului;
• verificarea prin cântărire a încărcăturii cu dioxid de carbon a buteliei.
d) La stingătoarele cu apă şi spumă:
• verificarea stării generale şi a aspectului;
• verificarea ajutajului (să nu fie înfundat) sau a furtunului şi a pistoletului de
refulare;
• verificarea strângerii capacului;
• verificarea prin cântărire a încărcăturii cu dioxid de carbon a buteliei;
• verificarea prin cântărire sau vizual a încărcăturii cu apă a stingătorului.

Remedierea deficienŃelor la autospecialele de p.s.i.:
-

elemente tehnice în mişcare;
elemente tehnice statice.

ReparaŃia periodică (R.P.) are scopul de a asigura realizarea ciclului de exploatare şi
evitarea apariŃiei defecŃiunilor la autospecialele p.s.i. pe timpul folosirii lor.
ReparaŃia generală (R.G.) are în principal scopul de a asigura recondiŃionarea caroseriei,
motorului, agregatelor de transmisie şi instalaŃiilor speciale de pe maşină, care de regulă se uzează
mai repede. Totodată, în cadrul reparaŃiei respective, se verifică întreaga autospecială şi se
remediază toate defecŃiunile subansamblelor mecanismelor şi agregatelor componente, astfel ca
autospeciala să aibă o funcŃionare corectă şi de lungă durată. Demontarea agregatelor în părŃi
componente se va face numai atunci când , pe baza unei diagnosticări temeinice, rezultă această
necesitate.
ReparaŃia capitală (R.K.) constă în demontarea totală a autospecialei, verificarea, trierea,
recondiŃionarea şi eventual înlocuirea subansamblelor şi pieselor componente, în scopul aducerii
maşinii la o stare tehnică cât mai apropiată de cea iniŃială.
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Remedierea deficienŃelor la accesoriile care dotează autospecialele de
p.s.i.:
-

pentru iluminat;
pentru lucru cu apă;
pentru celelalte tipuri.

Remedierea deficienŃelor pentru mijloacele care dotează servanŃii
pompieri:
- starea mijloacelor de protecŃie individuală a servanŃilor.
ÎntreŃinerea mijloacelor/accesoriilor de stingere din dotarea
autospecialelor p.s.i.
-

întreŃinerea sistemelor tehnice în mişcare;
întreŃinerea sistemelor tehnice statice;
întreŃinerea accesoriilor utilizate la stingerea incendiilor.

ÎntreŃinerea mijloacelor/accesoriilor de protecŃie individuală a servanŃilor:
-

întreŃinerea mijloacelor individuale de protecŃie.

Accesorii confecŃionate din textile
Spălarea accesoriilor confecŃionate din textile se face cu apă, eventual cu săpun sau
detergent, după care se usucă. La spălarea furtunelor de refulare, acestea se înmoaie iniŃial cu apă,
apoi se spală la exterior prin frecare cu o perie, fiind preferată însă folosirea aparatelor speciale de
spălat furtunuri. În timpul spălării se vor observa eventualele defecŃiuni, iar pe timp de iarnă
furtunurile trebuie în prealabil dezgheŃate. Accesoriile din textile nu se ung.
Accesorii confecŃionate din lemn
Spălarea accesoriilor confecŃionate din lemn, se face, de obicei, la înapoierea de la incendii
şi aplicaŃii, după care se şterg cu cârpe moi şi se usucă în aer liber. Se vor evita umezirea abundentă
şi uscarea excesivă sub acŃiune directă a soarelui sau pe calorifere. Anual, suprafaŃa accesoriilor din
lemn se va proteja cu lac pentru ambarcaŃiuni.
Accesorii confecŃionate din metal
Spălarea accesoriilor confecŃionate din metal se face cu apă curată, atât la interior, cât şi la
exterior, după care se şterg cu cârpe moi şi se usucă în aer liber (natural).
PărŃile nevopsite ale accesoriilor din oŃel, după uscare se ung cu un strat subŃire de vaselină.
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DISCIPLINA: PREVENIREA INCENDIILOR
TEMA 1
NoŃiuni de fizică şi chimie conexe fenomenelor oxidare, ardere, aprindere,
inflamare, explozie, conductibilitate, elemente de hidraulică

A arde - a fi în stare de combustie.
Aprindere - iniŃiere a unei arderi.
Ardere/combustie - reacŃie exotermă a unei substanŃe combustibile cu un comburant,
însoŃită în general, de emisie de flăcări şi/sau emisie de fum.
Ardere cu incandescenŃă - ardere a unui material, în stare solidă, fără flacără, cu emisie
de lumină în zona de ardere.
Ardere mocnită - arderea unor materiale, fără emisie vizibilă de lumină pusă în evidenŃă,
în general de fum şi creşterea temperaturii în masa acestora.
Ardere fără flacără - ardere fără flacără a unui material în stare solidă.
Atmosferă explozivă - amestec de gaze, vapori sau pulberi/prafuri combustibile cu aerul,
în condiŃii atmosferice normale şi concentraŃii cuprinse între limitele inferioară şi superioară de
explozie, pentru care, la inflamare/autoinflamare, aprindere/autoaprindere, arderea se propagă în tot
amestecul.
Autoaprindere/aprindere spontană - aprindere rezultată în urma autoîncălzirii unui
material aflat într-o anumită stare de agregare.
Brocuri de sudură - particule de metal topit sau de oxid al acestuia cu diametre cuprinse
între (2…5)mm, care în contact cu diferite materiale combustibile, pot genera aprinderea lor;
iniŃierea unui incendiu poate să aibă loc şi după câteva ore de la terminarea operaŃiilor de sudare.

Cauză a unui incendiu - rezultat/consecinŃă a unui complex de fenomene fizico chimice, constituită din patru subcategorii conceptuale principale; cuprinde fenomene şi procese
cauzatoare (iniŃiatoare), sediile materiale de apariŃie şi dezvoltare ale acestor fenomene, agenŃii
materiali participanŃi la iniŃiere precum şi condiŃiile de stare materială necesare să fie întrunite în
timp şi spaŃiu, pentru ca un astfel de eveniment, să se producă; stabilirea unei cauze de incendiu
constă în identificarea: sursei probabile de aprindere, mijlocului probabil de aprindere, primului
material care a fost aprins, împrejurarea determinantă.
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Comburant - element sau compus chimic care poate produce oxidarea sau arderea altor

substanŃe.
Combustibil - material capabil să ardă.
CondiŃii atmosferice normale - condiŃiile atmosferice determinate de: presiunile totale
ale amestecului cuprinse între limitele 0,08 MPa şi 0,11 MPa; temperatura este necesar şi suficient
să fie cuprinsă între limitele de temperatură -20°C şi +40°C.
Control de prevenire - activitate de verificare periodică a măsurilor de protecŃie
împotriva incendiilor.
Efecte directe ale flăcării oxiacetilenice - efecte care constau în acŃiunea nemijlocită a
flăcării oxiacetilenice asupra materialului combustibil; parametrul esenŃial îl reprezintă temperatura
ridicată a flăcării ( jetului de plasmă ).
Efecte indirecte ale flăcării oxiacetilenice - efecte care constau în acŃiunea scânteilor,
brocurilor de sudură, gazelor fierbinŃi, flăcărilor secundare, conducŃiei termice etc., rezultate ca
efecte secundare ale utilizării flăcării pentru sudare, lipire sau debitare.
Energie minimă de aprindere - valoarea minimă a energiei din canalul unei descărcări
electrice care conduce la aprinderea unui amestec inflamabil de aer cu gaze, vapori, ceŃuri (de
G.P.L. etc.), pulberi /prafuri aflate între limitele de inflamabilitate / aprindere.
Explozie - reacŃie bruscă de oxidare sau de descompunere, care produce o creştere de
temperatură, de presiune sau ambele simultan.
Flacără - zonă de ardere, în fază gazoasă, cu emisie de lumină.
Foc deschis - caracterizat ca fiind arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se
desfăşoară într-un spaŃiu închis de combustie; pot fi incluse în această categorie flacăra produsă de:
brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură etc., focul
făcut în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum şi
flacăra care apare în urma unor reacŃii chimice, se includ şi materialele în stare incandescentă, aflate
în situaŃii deosebite, cum sunt: împroşcările, deversările, răsturnările, staŃionările etc., care pot
provoca incendii datorită radiaŃiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile.
Inflamabil - material capabil să ardă cu flacără.
Incendiu - ardere autoîntreŃinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaŃiu, care
produce pierderi de vieŃi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenŃie organizată
în scopul întreruperii procesului de ardere.
Interval de explozie - valori ale concentraŃiilor de gaze, vapori sau pulberi (prafuri)
combustibile în aer, cuprinse între limita inferioară de explozie şi limita superioară de explozie.
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Limită de explozie - valoare minimă sau maximă a concentraŃiei unei substanŃe
combustibile în aer sau în oxigen, pentru care explozia devine posibilă; limitele inferioară şi
superioară sunt indicate, pentru gaze şi vapori, prin concentraŃia în % vol., iar pentru prafuri
(pulberi) în g m 3 .
Limită inferioară de explozie (LIE) - concentraŃia minimă a gazelor, a vaporilor sau a
pulberilor (prafurilor) combustibile în aer, la care se poate genera explozia; sub limita inferioară de
explozie amestecul nu poate să genereze explozie, datorită excedentului de aer.
Limită superioară de explozie (LSE) - concentraŃia maximă a gazelor, a vaporilor sau a
pulberilor (prafurilor) combustibile în aer, la care se poate genera explozia; peste limita superioară
de explozie amestecul nu poate să genereze explozie, datorită deficitului de aer.
Oxidare - fenomen chimic care se constituie ca o reacŃie în care o substanŃă se combină
cu oxigenul sau cedează hidrogen.
Oxidare lentă - reacŃie a unei substanŃe cu oxigenul care se produce la temperatura
mediulzui ambiant sau la temperaturi mai coborâte, fără dezvoltare de de lumină şi aparent fără
dezvoltare de căldură; căldura astfel generată, este cedată mediului exterior, temperatura de schimb,
este aproximativ constantă (de exemplu, oxidarea fierului etc.); se pun în discuŃie, oxidarea
biochimică, oxidarea chimică, oxidarea electrolitică.
Oxidarea biochimică - se referă la: oxidarea grăsimilor, proteinelor, hidraŃilor de carbon
provenite din alimente.
Prevenire a incendiilor - măsuri prealabile destinate să împiedice iniŃierea unor incendii
şi/sau să limiteze efectele acestora.
ProtecŃie împotriva incendiilor - materiale, sisteme, echipamente, clădiri sau construcŃii
utilizate pentru a diminua atât pericolul cât şi riscul de incendiu pentru persoane şi bunuri, prin
detectare, stingere sau localizare a incendiului.
ProtecŃie activă la incendiu - reprezintă un concept care se materializează printr-un
pachet de măsuri, care se emite de către proiectant în faza de proiectare a unei clădiri/construcŃii cu
o anumită destinaŃie; aceste măsuri se realizează de către o serie de intalaŃii care intră în funcŃiune,
fără intervenŃia factorului uman; în principal, aceste instalaŃii sunt: instalaŃii automate de
semnalizare; instalaŃii automate de stins incendii; clapete antifoc montate pe tubulaturi de
ventilaŃie/exhaustare; trape pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinŃi; uşi antifoc etc.
ProtecŃie pasivă la incendiu - reprezintă un concept care se materializează printr-o
protecŃie structurală, materializată printr-un pachet de măsuri, care se emite de către proiectant în
faza de proiectare a unei clădiri/construcŃii cu o anumită destinaŃie; aceste măsuri se aleg de către
proiectant în funcŃie de: categoria de pericol la incendiu; suprafaŃa construită etc.; în acest caz,
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la incendiu, se materializează prin: compartimente de incendiu cu pereŃi

rezistenŃi la foc/antifoc; elemente de protecŃie a golurilor; utilizarea unor materiale incombustibile;
limitarea clasei de combustibilitate a materialelor de construcŃie, prin ignifugarea materialelor
combustibile/termoprotecŃia structurilor metalice; asigurarea căilor de evacuare etc.
Pericol iminent de incendiu - situaŃia creată de cumularea factorilor care concură la
iniŃierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment.
Temperatură de inflamabilitate - temperatura minimă, începând de la care, în condiŃii
de încercare specificate, un lichid degajă o cantitate suficientă de vapori inflamabili pentru a
produce o aprindere de scurtă durată, în contact cu o sursă de aprindere.
Temperatură de aprindere - temperatura minimă la care un material combustibil degajă
vapori sau gaze combustibile într-o anumită cantitate, astfel încât după aprinderea/ inflamarea
acestora de la o sursă de aprindere, materialul continuă să ardă fără aport caloric din exterior.
Temperatură de autoaprindere/aprindere spontană - temperatură minimă la care un
material se aprinde spontan, în condiŃii de încercare specificate.
AlŃi termeni puşi în discuŃie:
Hidraulică: Greutate specifică, densitate, tipuri de mişcări, numărul Reynolds, debit de
apă într-o conductă, înălŃime de aspiraŃie, lovitură de berbec.
Electricitate: rezistenŃă electrică a unui circuit electric, capacitate, inductivitate.
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TEMA 2
Lucrări cu foc deschis. GeneralităŃi, tipuri de lucrări cu foc deschis
1.1. Focul deschis
Focul deschis se utilizează în scopuri utilitare, pentru gătit, încălzit sau în alte scopuri cum
sunt: focurile de tabără, focul pentru arderea miriştilor, pentru arderea gunoaielor şi deşeurilor,
pentru încălzire etc.
Este interzicsă lăsarea fără supraveghere a focului deschis. Scăpat de sub control, focul
devine un incendiu şi se poate propaga la materialele şi elementele combustibile de la vecinătăŃi.
În aer liber principalul factor favorizant la propagarea focului îl constituie vântul, prin
direcŃia şi viteza sa.
1.2. Lucrări cu foc deschis
Aprinderea materialelor combustibile sub acŃiunea focului deschis se poaterealiza prin
efecte directe sau indirecte.
Efectele directe constau în acŃiunea nemijlocită a flăcării sau a arcului electric asupra
materialului combustibil. Parametrul esenŃial este temperatura ridicată a flăcării sau a jetului de
plasmă.
La lucrările de sudare oxiacetilenică, de lipire cu flacără şi de debitare cu flacără
oxiacetilenică, temperatura flăcării poate atinge valori cuprinse între 2.000 şi 3.000 0C .
Efectele indirecte constau în acŃiunea scânteilor, brocurilor de sudură, gazelor fierbinŃi,
flăcărilor secundare, conducŃiei termice etc., rezultate ca efecte secundare ale utilizării flăcării sau
arcului electric pentru sudare, lipire sau debitare.
Brocurile de sudură sunt particule de metal topit sau de oxid al acestuia având diametrul
între (2...5)mm, care, la atingerea materialelor combustibile, pot produce aprinderea lor, iniŃiind un
incendiu la câteva ore după terminarea lucrării.
1.3. Utilaje pentru sudare
1.3.1. Generatoare de acetilenă
În generatorul de acetilenă are loc producerea acetilenei prin descompunerea carburei de
calciu (carbid) în apă.
ReacŃia chimică are loc cu o degajare de căldură care generează creşterea temperaturii şi a
presiunii acetilenei, situaŃie care determină pericol de producere a exploziei acetilenei, precum şi a
producerii vaporilor de apă care impurifică acetilena şi cauzează defecte de sudură. Pentru evitarea
acestora, trebuie ca în generator să existe apă în exces, până la nivelul prescris, iar apa utilizată să
îndeplinească cerinŃele de calitate cerute, astfel ca în timpul funcŃionării, temperatura acetilenei să
nu depăşească 70°C
Generatorul de acetilenă cel mai utilizat pentru activităŃile de sudare, este prezentat în
figura nr.1. Supapa hidraulică de siguranŃă se construieşte în mai multe tipuri şi variante şi trebuie
să îndeplinească următoarele condiŃii:
- să oprească trecerea flăcării de întoarcere şi a undei de şoc în generatorul de
acetilenă şi să le protejeze împotriva pătrunderii aerului sau oxigenului provenit de la punctul de
utilizare al acetilenei;
- să asigure trecerea acetilenei prin apă sub formă de bule care să nu formeze un
curent continuu de gaz prin care ar putea să se propage flacăra de introducere;
- să asigure, în cazul întoarcerii flăcării, evacuarea rapidă în atmosferă a gazelor arse.
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Fig. 1. Generator de acetilena tip G.A.1250 C:
1 – corpul generatorului; 2 – clopotul de acumulare; 3 – coş pentru carbid; 4 – coş pentru
reziduri; 5 – filtrul de acetilenă; 6 – ştuŃ de golire; 7 – robinet cană; 8 – robinet de evacuare a
aerului; 9 – supapă ; 10 – bridă de strîngere; 11 – racord; 12 – cocs metalurgic; 13 – piuliŃă
dop; 14 – racord furtun; 15 – robinet de nivel; 16 – piuliŃă olandeză; 17 – pîlnie supapă; 18 –
închizător; 19 – picioruş; 20 - deschizător.
1.3.2 Butelii de acetilenă
1.3.3 Butelii de oxigen
Butelia conŃine oxigen gazos, comprimat la presiunea de 150 atm.; pentru uşoara
identificare, la exterior este vopsită în culoare albastră.
CondiŃiile referitoare la verificarea, utilizarea şi transportarea buteliilor de oxigen sunt
similare cu cele pentru buteliile de acetilenă, dar trebuie acordată o atenŃie maximă pericolului pe
care îl prezintă substanŃele grase pe robinetul buteliei sau pe sculele ori mâna cu care se
manipulează.
Defectele constatate la buteliile de acetilenă sau de oxigen, indiferent de natura lor, vor fi
reparate numai de către întreprinderea care a executat încărcarea lor cu gazele respective.
Depozitarea buteliilor se va face în încăperi special amenajate, în poziŃie verticală,
asigurate contra căderii şi avînd bine înfiletat capacul de protecŃie.
1.3.4 Reductoare de presiune
Reductoarele trebuie să realizeze reducerea presiunii gazului care iese din butelie, la
valoarea presiunii de reglare şi să menŃină cât mai constantă această presiune pe tot timpul
funcŃionării.
1. 4 Elemente generale referitoare la tăierea metalelor
Tăierea metalelor se face, în general, prin următoarele procedee principale:
- tăierea cu flacără de oxigen şi gaz;
- tăierea cu arc electric.
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2. Măsuri de prevenire /stingere a incendiilor pentru operaŃii de sudare
2.1 Elemente generale referitoare la sudarea cu flacără oxiacetilenică
Tehnologia de sudare cu gaze, are în prezent una dintre cele mai largi utilizări în tehnică.
Spre exemplu, sudarea cu flacără oxiacetilenică, are proprietatea că acetilena poate fi obŃinută în
zonele de lucru, adică în locurile unde trebuie executată lucrarea respectivă (sudare, lipire etc.)
Pentru executarea unor lucrări de acest fel, în condiŃii de siguranŃă, este necesar, să se
respecte o serie de măsuri generale şi specifice care se referă la domenii cum sunt prevenirea şi
stingerea incendiilor respectiv securitatea muncii .
Pentru menŃinerea sub control a riscurilor de incendiu sau de explozie, evaluatorii din
industrie, trebuie să cunoască şi să aplice atât normele generale şi specifice apărare împotriva
incendiilor cât şi pe cele de securitate a muncii; de asemenea aceştia trebuie să aibă pregătirea
necesară pentru a fi în măsură să identifice şi să evalueze, zonele cu risc de explozie şi de incendiu,
zone, care există şi în cazul utilizării acestui tip de generator.
2.1.1 Acetilena. ProprietăŃi fizico – chimice principale
Acetilena este primul termen din seria hidrocarburilor nesaturate aciclice, denumite
alchine (alifatice); se obŃine din carbura de calciu (carbid) prin tratarea cu apă (hidroliza carburii de
calciu în generatoare de acetilenă); are formula chimică C2H2, este un gaz incolor, inodor şi
inflamabil; în condiŃii de temperatură 293,15 K şi presiune aproximativ 100000Pa, are densitatea de
1,09 kg/m cub, fiind mai uşoară decât aerul care în aceleaşi condiŃii are densitatea 1,28 kg/ m3.
În cazul acestui procedeu de sudare, topirea metalului este realizată prin căldura degajată
la arderea amestecului de acetilenă şi oxigen, flacăra fiind produsă de un arzător construit special
(element component al aparatului pentru sudarea cu flacără oxiacetilenică) .
Amestecul de acetilenă - aer se găseşte în limitele concentraŃiilor explozive în domeniul (
2,40 ... 82 )%.
Din punct de vedere al zonelor de lucru , acetilena se poate obŃine:
- local - în zonele de lucru, folosind generatorul de acetilenă, aparat ce asigură reacŃia
controlată între apă şi carbid;
- industrial - caz în care, după producere, acetilena este stocată sub presiune în butelii
de acetilenă destinate consumului industrial.
Pentru executarea lucrărilor de acest tip este necesar să se utilizeze oxigen, care reprezintă
comburantul; acesta este livrat /utilizat în /din butelii la presiunea de aproximativ 150 atm.
2.2 Reguli /măsuri generale şi specifice de prevenire /stingere a incendiilor
2.2.1 ObligaŃiile persoanelor fizice cu atribuŃii de conducere
Persoana fizică cu atribuŃii de conducere ( patron, utilizator etc.) va reglementa prin
document scris (decizie, dispoziŃie etc.), modul de executare a lucrărilor cu foc deschis.
2.2.2 RestricŃii referitoare la utilizarea focului deschis
Este interzisă utilizarea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalaŃiile,
echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, utilizează, depozitează,
vehiculează şi manipulează, materiale şi substanŃe combustibile sau care, în prezenŃa focului
deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie precum şi în apropierea acestora.
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2.2.3 ObligaŃiile şefilor sectoarelor de activitate
Permisul de lucru cu foc (autorizaŃia de lucru) pentru care se face referire la art. 98
alin.(1) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.I. 163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, se întocmeşte în două
exemplare, din care unul se înmânează şefului formaŃiei de lucru sau persoanei care execută
operaŃiunile cu foc deschis, iar celalalt rămâne la emitent (şeful sectorului de activitate/locului de
muncă unde se execută lucrarea).
2.2.4 ObligaŃiile executanŃilor şi emitenŃilor de permise de lucru cu foc deschis
Permisul de lucru cu foc, se predă de către executant, emitentului.
Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să
se afle în stare de funcŃionare; de îndeplinirea acestei cerinŃe răspunde executantul.
Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreŃin şi se verifică în conformitate cu
instrucŃiunile furnizorului; proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreŃinerii şi
verificării lor la termen de către personal specializat.
2.2.5 Pregătirea zonelor/locurilor pentru sudare
Pregătirea locurilor /zonelor în care urmează să se execute operaŃia de sudare sau de tăiere
cu flacără oxiacetilenică presupune o serie de măsuri menite să dtermine protecŃia la incendiu a
bunurilor materiale şi securitatea din punct de vedere a protecŃiei muncii.
2.2.6 CondiŃii de utilizare a generatoarelor transportabile de acetilenă
Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în afara încăperii unde
se sudează, ferite de razele solare sau de sursele cu foc deschis; în mod excepŃional se admite
instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută
lucrări de reparaŃii, montaj sau de întreŃinere cu caracter temporar.
În toate cazurile, unde este constituit şi funcŃionează un serviciu de pompieri civili se va
asigura înregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc, înainte de începerea lucrărilor.
2.2.7 Măsuri la finalizarea lucrărilor de sudare/post execuŃie operaŃii de sudare
La terminarea lucrărilor trebuie să se asigure, în mod obligatoriu următoarele măsuri:
- verificarea locurilor în care s-au executat lucrări, a spaŃiilor adiacente şi a celor situate
la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă au fost generate focare de incendiu (zone
incandescente, degajări de fum etc.);
- verificarea, la anumite intervale de timp a situaŃiei existente la locul în care s-a
efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
- depozitarea în condiŃii de siguranŃă a echipamentelor folosite pentru lucrare;
- colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi
depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
3. Zone cu risc de explozie
3.1 Zone de amplasare ale generatoarelor transportabile de acetilenă
3.2. Zonele din interiorul generatorului de acetilenă
3.3Zonele de depozitare a carbidului în recipienŃi metalici
3.4 Zonele pentru depozitarea tuburilor de oxigen
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3.5 Zonele pentru depozitarea deşeurilor de carbid
4. SubstanŃe pentru stingerea incendiilor de acetilenă
Stingerea incendiilor în cazul utilizării acetilenei se poate realiza utilizând substanŃe
stingătoare cum sunt: gazele inerte (dioxidul de carbon etc.), pulberi (praf şi dioxid de carbon),
nisipul etc.
Este interzis să se folosească pentru stingerea incendiilor, agenŃi cum sunt: apa, spumele
chimice sau aburul, ca urmare a reacŃiei ce are loc.
5. Măsuri de prevenire a incendiilor la îmbutelierea şi utilizarea oxigenului
Oxigenul este unul dintre cele mai răspândite elemente din natură. La temperatura normală
de 20 °C şi presiunea atmosferică 760 mm col.Hg, oxigenul se prezintă ca fiind un gaz incolor, fără
gust şi fără miros; densitatea sa în raport cu aerul este de aproximativ 1,105.
Având în vedere pericolul major pe care îl prezintă substanŃele grase cât şi elementele ce
prezintă un conŃinut de grăsimi, în contact cu oxigenul sub presiune, se interzice utilizarea
oxigenului în locul aerului comprimat cum este de exemplu: pentru vopsire prin pulverizare lacuri
sau vopseluri, antrenarea uneltelor pneumatice, curăŃirea unor obiecte prin suflarea aşchiilor, a
prafului, a îmbrăcămintei etc.
6. Exemplu de dispoziŃie scrisă referitoare la utilizarea focului deschis
7. Model de permis de lucru cu foc deschis
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TEMA 3
Măsuri generale/specifice de prevenire a incendiilor la
exploatarea construcŃiilor/instalaŃiilor/amenajărilor
Raportat la ecuaŃiile iniŃierii şi postiniŃierii unui incendiu, măsurile de prevenire/stingere
a incendiilor/exploziilor se pot clasifica, după cum urmează:
- în raport cu tipul măsurilor de protecŃie la incendiu:
- măsuri de prevenire a incendiilor ;
- măsuri de stingere a incendiilor ;
- măsuri de protecŃie la incendiu în raport cu mediul înconjurător.
- în raport cu tipul măsurilor de protecŃie la explozii:
- măsuri de prevenire a exploziilor ;
- măsuri de înhibare a exploziilor ;
- măsuri de protecŃie la explozie în raport cu mediul înconjurător.
- în raport cu tipul măsurilor de prevenire la incendiu/explozie:
- măsuri cu caracter general de prevenire a incendiilor/exploziilor;
- măsuri specifice de prevenire a incendiilor/exploziilor (pentru o zonă/spaŃiu
anume delimitată);
- în raport cu măsurile specifice de prevenire a incendiilor în funcŃie de elementele
care constituie cauza unui incendiu/unei explozii:
- sursele de aprindere;
- împrejurările determinante;
- mijloacele de aprindere;
- primul material (gaze, solide, vapori, pulberi, prafuri, scame etc.) care se pot
aprinde/autoaprindere, inflama/autoinflama;
- în raport cu tipul surselor de energie:
- măsuri de prevenire a incendiilor cu specific/caracter electric;
- măsuri de prevenire a incendiilor cu specific/caracter neelectric;
- în raport cu tipul fazelor de lucru:
- măsuri de prevenire/stingere a incendiilor pentru faza de proiectare;
-măsuri de prevenire/stingere a incendiilor pentru faza de
construcŃie/execuŃie-montaj;
- măsuri de prevenire /stingere a incendiilor pentru faza de exploatare.
- în raport cu tipul /natura protecŃiei la incendiu:
- protecŃia pasivă ;
- protecŃia activă .
- în raport cu tipul entităŃilor tehnice protejate:
- protecŃia construcŃiilor (civile, industriale, poduri de cale ferată/auto,
tuneluri de cale ferată/auto, pasaje auto etc.) corelată cu protecŃia ocupanŃilor şi a entităŃilor
conexe/de la vecinătăŃi (vagoane de cale ferată, autovehicule, vehicule etc.);
- protecŃia instalaŃiilor tehnologice;
- protecŃia instalaŃiilor (electrice, termice, de ventilaŃie, de exhaustare, sub
presiune, de gaze, de alimentare cu apă etc.);
- protecŃia operaŃiilor tehnologice.
- în raport cu tipul entităŃilor umane protejate:
- protecŃia factorului uman:
- care intervine la incendiu;
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- care sunt supuse evenimentului (incendiu, explozie) şi urmează să fie
salvate.
Pentru stabilirea măsurilor generale/specifice de prevenire a incendiilor se au în
vedere:
- prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
- gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se
aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
- dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
prevăzute în documentaŃia tehnică de proiectare;
- verificarea spaŃiilor la terminarea programului de lucru;
- menŃinerea parametrilor tehnologici în limitele normate pe timpul
exploatării diferitelor instalaŃii, echipamente şi utilaje tehnologice.
Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcŃiilor,
instalaŃiilor şi amenajărilor se referă la:
- controlul / supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a
activităŃilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;
- stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reduceri riscului de
incendiu ori a consecinŃelor incendiilor;
- menŃinerea condiŃiilor realizate pentru evacuare utilizatorilor în siguranŃă şi
pentru securitate echipelor de intervenŃie în cazul izbucnirii unui incendiu;
- întreŃinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendilor.
Pe timpul exploatării instalaŃiilor aferente construcŃiilor şi instalaŃilor tehnologice se
interzic:
- neasigurarea supravegherii conform instrucŃiunilor de funcŃionare
- funcŃionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform
instrucŃiunilor de funcŃionare pentru controlul şi menŃinerea paramerilor care fac referire la
siguranŃa în funcŃionare;
- întreŃinera necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică,
electrică etc.;
- depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii sau
executarea necorespunzătoare a acestora;
- executarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii sau a unor modificări de către personal
neautorizat.
- menŃinerea în stare de nefuncŃionare a instalaŃiilor, sistemelor de captare şi
scurgere la pământ a descărcărilor electrice amosferice care dotează construcŃiile,
instalaŃiile, utilajele şi echipamente tehnologice.
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[2] Popescu, G. - Note de curs, Prevenirea incendiilor, Facultatea de Pompieri, 2008.

365

Sp1

Servant pompier

TEMA 4
Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinŃele
unifamiliale/multifamiliale/gospodării ale populaŃiei
În locuinŃele unifamiliale/multifamiliale/gospodării ale populaŃiei se intrezice:
- utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întreruptoarelor,
dispozitovelor de protecŃie cu defecŃiuni sau improvizaŃii;
- suprasolicitarea reŃelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune cum sunt: fier de călcat, reşou,
rediator şi altele asemenea;
- utilizarea siguranŃelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liŃă a fuzibilului
calibrat;
- utilizarea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaŃii cu pericol
de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
- utilizarea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaŃii cu pericol
de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, câ şi în lanuri de
cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora;
- aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori
sub acŃiunea directă a rezelor solare;
- utilizarea buteliilor de gaz lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
- utilizarea flăcării pentru verificarea etanşeităŃii buteliei, garniturilor, regulatorilor de
presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziŃie culcată, răsturnată sau
înclinată;
- transvzarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau utilizarea de butelii
improvizate;
- păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi
altele asemenea, în locuri în care acces copiii;
- nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe,
plite şi/sau aparate electrice aflate în funcŃiune;
- depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu
produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;
- utilizarea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri,
remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecŃionează din zidării de
cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcŃii din
gospodărie.
- în locuinŃele de tip unifamilial sau în apartamentelor blocurilor de locuit, carburanŃii
sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special
destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l;
- măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaŃiile electrice, de încălzire, de
gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum şi cele
împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricităŃii statice se aplică şi în locuinŃele
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaŃiei;
- pentru asigurarea intervenŃiei în caz de incendiu este recomndat să se amplaseze în
bucătării un stingător sau o pătură de incendiu.
Celelalte reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor sunt cuprinse în anexa nr. 4 la O.M.I.
nr. 160/23.02.2007.
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TEMA 5

Elemente generale referitoare la cauzele de incendiu. Măsuri de prevenire
1. EcuaŃia cauzei unui incendiu
Incendiul se poate defini prin intermediul ecuaŃiei:
incendiu = f ( x1 , x 2 , x 3 , x 4 ) = f ( x1 , x 2 , x 31 , x 32 , x 4 ) ,
în care, variabilele x k sunt dependente de timpul şi de spaŃiu.
Variabilele care intervin în ecuaŃia (1) sunt: x1 este mijlocul sau elemente componente din
structura sa ; x 2 - sursa (cu natură electrică sau neelectrică); x31 - primul material care se poate
aprinde; x32 - aerul atmosferic care, pentru a contribui la iniŃierea unui incendiu este necesar şi
suficient să conŃină oxigen în aer atmosferic, la presiune atmosferică ( ≅ 0,1 MPa), în limitele
(16…21)%; x 4 - împrejurarea; t, s - momentul de timp respectiv spaŃiul(volumul) la/în care se
realizează simultan condiŃiile enunŃate mai sus.
Pentru generarea temperaturilor de: aprindere, autoaprindere, inflamare, autoinflamare,
după caz, este necesar ca variabila x 2 să genereze energie suficientă pentru iniŃierea unui
eveniment de tip incendiu / explozie.
2.Tipologia principalelor cauze de incendiu
În tabelele 1, 2, 3 şi 4 se prezintă tipologia principalelor cauze care pot genera
incendii/explozii.
Tabelul nr. 1 Sursa probabilă de aprindere (x2)
Surse (fenomene) de natură electrică
Arc sau scânteie electrică
Scurtcircuit electric
Efectul termic al curentului
Electricitate statică
Surse (fenomene) de natură neelectrică
Flacăra deschisă
Autoaprindere
Flacăra închisă
ReacŃie chimică
Efect termic (căldură prin
Explozie, efectul termic al unor
conducŃie, convecŃie sau
substanŃe incendiare aprinse
radiaŃie)
Frecare
Trăsnet
Scântei mecanice (de şoc,
Jar sau scântei (inclusiv Ńigara)
frecare, abraziune)
Alte tipuri de surse (radiaŃie solară, energie nucleară etc.)
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Tabelul nr. 2 Primul material care se poate aprinde (x31)
Gaze combustibile
Acetilenă
Hidrogen
Butan, propan
Gaz de sondă
Spray care conŃine deodorant sub
Metan, G.P.L.
presiune sau gaze inflamabile
Alte tipuri de gaze combustibile utilizate
Lichide combustibile, vapori inflamabili
Benzină
Petrol
Motorină, păcură
łiŃei
Petrosin (parcheton)
Alcool
Neofalină (gazolină)
Ulei
Lacuri
SubstanŃe pentru deratizări/ dezinfecŃii
Vopsele
Prenadez, aracet, clei etc.
Alte tipuri de lichide combustibile
Produse chimice solide
Mase plastice (articole din
Îngrăşăminte chimice
mase plastice)
Vată minerală
Linoleum
Naftalină
Cauciuc /articole din cauciuc
Parafină, ceară
Bitum, asfalt
Pânză, carton asfaltat
Explozivi
Alte tipuri de produse chimice
Pulberi/prafuri combustibile
Pulberi/prafuri de textile/scame
Pulberi/prafuri metalice
Pulberi/prafuri de produse agricole
(făină de grâu, făină de secară etc.)
Pulberi/prafuri de cărbune
Pulberi/prafuri de produse chimice
Alte tipuri de pulberi/prafuri combustibile
Materiale combustibile solide
Lemn (pomi, puieŃi, buşteni, cherestea de foc, mobilier, ambalaj,
rumeguş etc.)
Hârtie, carton (sul, balot, vrac, stivă, articole de hârtie, deşeuri etc.)
Textile naturale de lână, bumbac, in, iută, cânepă sub formă de fire,vrac
etc.)
Textile artificiale şi chimice (fire, fibre, baloŃi, vrac, ambalaje,
deşeuri etc.)
Piele naturală /sintetică (sub formă de vrac, baloŃi, îmbrăcăminte etc.)
Păr de origine animală (sub formă de vrac, balot, articole din păr etc.)
Cereale sub formă de cultură, recoltă, seminŃe, pleavă, mirişte, deşeuri
etc.
Plante tehnice (in, cânepă, etc.) sub formă de cultură, seminŃe, ulei,
deşeuri etc.
Plante furajere (fân, lucernă, trifoi etc.) sub formă de vrac, şiră, căpiŃe,
deşeuri etc.
Cărbune (antracit, cocs, huilă, turbă, lignit etc.)
Alte tipuri de materiale combustibile solide
Deşeuri nereutilizabile
Pulberi/prafuri de lemn
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Funingine

Grăsimi depuse pe tubulaturi
de ventilaŃie, exhaustare etc.
Frunze, cetină, scoarŃă de
copaci

Deşeuri textile îmbibate în ulei şi alte
produse
Reziduuri de decantare

Şpan /aşchii metalice/aşchii
nemetalice
Mărăciniş, lăstăriş sau alt tip de
Gunoi, reziduuri menajere
vegetaŃie uscată
Alte tipuri de deşeuri nereutilizabile
Alte tipuri de materiale

Tabelul nr. 3 Mijloc probabil de aprindere (x1)
Mijloace electrice
Aparate electrocasnice
Aprinzător electric
Frigider
Încălzitor pentru apă sau alte
Aspirator praf
lichide
Fier de călcat
Maşină de bărbierit electric
Filtru de cafea
Maşină electrică de spălat
Plită electrică
Radio, televizor
Casetofon
Videoplayer
Robot de bucătărie, prăjitor electric
Combină audio sau video
etc.
Alte tipuri de aparate electrocasnice
Mijloace de iluminat electric
Bec cu incandescenŃă
Ghirlandă
Tub fluorescent
Lampadar
Firmă luminoasă
Proiector /reflector
Lampă de iluminat
Lanternă
Orgă de lumini
Alte tipuri de aparate pentru iluminat
Aparate electrice de încălzit
Aerotermă
Boiler, centrală electrică etc.
Calorifer
Aparat de gătit
Radiator
Pătură, pernă electrică
Încălzire utilizând diferite tipuri de
Reşou
emisii (microunde etc.)
Alte tipuri de aparate electrice pentru încălzire
Motoare, aparate de prelucrat/transformat a curentului electric
Generator electric
Redresor
Motor electric
Acumulator
Transformator electric
Alternator
(autotransformator)
Alte tipuri de motoare sau aparate de prelucrare a curentului electric
Alte aparate electrice
Aparat de proiecŃie (filme,
Videoproiector
diafilme)
Dispozitiv electric de sudură, tăiere
Aparat medical
(debitare), lipire, fierăstrău electric
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etc.
Aparat muzical
Desprăfuitor

Jucărie electrică
Maşină de calcul electrică
Calculator (calculator de birouMaşină electrică de scris
desktop, laptop-notbuk)
Xerox
Cameră video pentru filmat
Alte tipuri de aparate electrice
Conductori şi aparatură de întrerupere şi control
Cutie de conexiuni, manşon, doză
Cablu electric
etc.
Comutator, întrerupător
Tablou de distribuŃie
Tablou (aparat) de măsură,
Conductor electric
comandă şi control
Contor
Priză de curent
SiguranŃă fuzibilă
Termostat
InstalaŃie electrică volantă
Alte tipuri de conductori sau aparate de întrerupere şi control
Sisteme care generează electricitate statică
Sisteme de măcinare, amestecare a unor produse combustibile
Sisteme de filtrare a unor materiale combustibile sau inflamabile (site,
diafragme etc.)
Sisteme de amestecare prin centrifugare a unor produse combustibile
Sisteme de vehiculare/transvazare a lichidelor inflamabile (ajutaje,
ventile, diafragme, conducte etc.)
Sisteme de producere a prafurilor/pulberilor combustibile
Sisteme de transport pneumatic prin conducte a unor substanŃe
pulverulente
Sisteme de sortare, cernere, ambalare, măcinare, malaxare şi amestecare
a unor produse combustibile
Sisteme de egrenare a bumbacului
Utilaje şi instalaŃii (valŃuri calandre, maşini de extrudare sau injecŃie
care vehiculează materiale şi substanŃe care generează electricitate
statică)
Sisteme de depozitare, vehiculare şi transport lichide
combustibile/inflamabile
Sisteme de depozitare, vehiculare şi transport pulberi combustibile
Utilaj pentru prelucrare materiale şi substanŃe care se încarcă
electrostatic (malaxor, valŃ etc.)
Sisteme de transmitere a mişcării (curele de transmisie etc.)
Portul echipamentului care se încarcă/acumulează/se descarcă
electrostatic (îmbrăcăminte, încălŃăminte)
Alte tipuri de sisteme care produc/acumulează sau se încarcă cu
electricitate statică
Mijloace cu flacără deschisă
Lampă de iluminat cu combustibil
Brichetă
lichid
Chibrituri
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Lampă de gătit cu combustibil
lichid

Spirtieră

Mijloace de iluminat improvizate
(torŃă, făclie, feştilă etc.)
Alte tipuri de mijloace utilizate pentru iluminare sau aprindere
Foc în aer liber
łigara
Aparate de încălzit
Sobă cu acumulare de căldură în
Cazan de încălzire
construcŃie din cărămidă, teracotă etc.
Sobă fără acumulare de căldură în
Cămin de cameră
construcŃie din materiale metalice
Cuptor (electric, cu gaz, cu
Recipient pentru topit bitum
G.P.L. sau cu microunde)
Afumătorie
Cubilou
Dispozitive pentru sudură, tăiere
Uscător
(debitare), lipire cu gaze sau lichide
combustibile
Maşină de gătit pentru bucătărie
(aragaz)
Alte tipuri de aparate pentru încălzit
Utilaje şi sisteme de acŃionare
Desprăfuitor
Locomotivă
Elevator
Motor cu ardere internă
Lumânare, felinar

Fierăstrău mecanic
Motor cu abur
Grup electrogen
Motor cu turbină, turbină aeronavă
Motor clasic aeronave
Utilaje agricole
Sistem de acŃionare cu bandă
transportoare
Alte tipuri de utilaje şi sisteme de acŃionare
Metale (materiale) care ard, scurgeri/deversări ale materiilor topite
Material topit (metal, sticlă, masă plastică etc.)
Material incandescent (metal, lemn, cărbune etc.)
Alte metale (materiale) care ard sau scurgeri/deversări de materii topite
Conducte (canale) pentru agent termic şi ventilare
Conductă de apă caldă sau
Burlan
supraîncălzită
Canal de aerisire, ventilaŃie,
Canal (coş) de fum
condiŃionare a mediului
Conductă de aer cald
Canal de încălzire
Conductă tehnologică cu lichide sau
Conductă de abur
gaze încălzite
Tobă de eşapament (auto,
locomotive etc.)
Alte tipuri de conducte (canale)
Căldură solară
Căldură solară directă, acumulată, concentrată sau reflectată de obiecte
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Produse care se pot autoaprinde
SeminŃe oleaginoase (floarea
Metale
soarelui, soia etc.)
SubstanŃe chimice solide
Uleiuri (tehnologice, etc.)
Lichide combustibile (chimice)
Plante tehnice, furaje
Fibre/fire vegetale sintetice sau de
Gaze combustibile
origine animală
Rumeguş, pulberi, prafuri şi
Deşeuri textile cu conŃinut de
faină combustibilă (grâu, secară
bumbac, fire sintetice/naturale etc.
etc.)
Cărbune
Grăsimi şi substanŃe similare
Alte tipuri de materiale şi substanŃe care se pot autoaprinde
Produse şi substanŃe care pot produce explozii
Materiale explozive (muniŃie, artificii, petarde, explozivi etc.)
Amestecuri de pulberi, gaze, vapori, prafuri, ceŃuri cu aerul
Alte tipuri de materiale/substanŃe care pot produce explozii
Trăsnet
Trăsnet direct
Trăsnet prin instalaŃia de paratrăsnet
Energie nucleară
Reactor pentru cercetare
Reactor energetic
Armă nucleară
Altă sursă nucleară
Alte tipuri de mijloace
Tabelul nr.4 Împrejurarea determinantă (x4)
InstalaŃii electrice defecte
Utilizare generator, motor electric cu defecŃiuni şi/sau suprasolicitat
Transformator, autotransformator, redresor, condensator defect sau
suprasolicitat
Contor sau aparat de măsură, comandă şi control cu defecŃiuni
Tablou de distribuŃie, manşon, doză cu defecŃiuni, neizolate
corespunzător şi /sau suprasolicitate
Aparate de conectare, pornire, oprire, reglaj, comutare sau priză defectă
SiguranŃe fuzibile sau echipamente defecte sau supradimensionate
Conductori, cabluri electrice defecte sau neizolate corespunzător
Aparate electrice de încălzire defecte, amplasate sau neizolate
corespunzător
Aparate electrocasnice defecte amplasate sau neizolate corespunzător
Echipamente de iluminat electric defecte, neizolate, amplasate
necorespunzător
Neîndepărtarea materialelor şi substanŃelor combustibile de pe instalaŃii,
utilaje şi aparate electrice
Acumulator sau condensator electric defect
Alte aparate sau consumatori electrici cu defecŃiuni
Echipamente electrice improvizate
Maşini şi utilaje electrice cu improvizaŃii
Aparate electrice de încălzire cu improvizaŃii sau folosite în alte scopuri
Echipamente de iluminat electric improvizate
Conductori electrici improvizaŃi
Contacte electrice improvizate
Aparate de măsură şi control cu improvizaŃii
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SiguranŃe fuzibile improvizate
Aparate electrice cu improvizaŃii sau folosite în alte scopuri decât cele
prevăzute la proiectare
Aparate electrice sub tensiune
Aparate electrice de încălzire lăsate sub tensiune
Aparate electrocasnice lăsate sub tensiune
Mijloace de iluminat electric lăsate sub tensiune
Maşini, utilaje şi aparate tehnologice lăsate sub tensiune
Aparate de măsură şi control lăsate sub tensiune
Acumulator electric lăsat sub sarcină
Alte aparate electrice lăsate sub tensiune
Sisteme de încălzire defecte
Sisteme de încălzire (sau de gătit) defecte, neizolate termic
corespunzător
Sisteme de încălzire (sau de gătit) amplasate necorespunzător faŃă de
materiale combustibile
Agent termic (abur supraîncălzit, apă caldă etc.)
Alimentare defectuoasă cu combustibil a sistemelor de încălzire
Sisteme de încălzire necorespunzătoare în raport cu pericolul de
incendiu existent
Mijloace de încălzire improvizate
Mijloc de încălzire locală improvizat sau neomologat
Corp de încălzire centrală improvizat sau neomologat
Mijloace de încălzire tehnologică improvizate sau neomologate
Aparate de gătit improvizate sau neomologate
Mod greşit de aprindere (altul decât „flacără pe gaz”)
Folosirea de combustibil necorespunzător (din punct de vedere tehnic)
Amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile faŃă de
mijloacele de încălzit
Mijloace de încălzire nesupravegheate
Mijloc de încălzire locală nesupravegheat sau supraîncălzit
Mijloc de încălzire tehnologică nesupravegheat sau supraîncălzit
Aparat de gătit nesupravegheat sau supraîncălzit
Modificarea poziŃiei normale a mijloacelor de încălzire (cădere,
răsturnare etc.)
Coş, burlan de fum defect sau necurăŃat
Coş, canal sau burlan de fum deteriorat
Coş, canal, burlan de fum amplasat sau neprotejat termic faŃă de
materiale combustibile
Coş, canal, burlan de fum fără sită parascântei
Coş, canal, burlan de fum necurăŃat de funingine
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzire
Depozitarea cenuşii şi jarului nestins în apropierea materialelor
combustibile
Jar sau scântei purtate de vânt, căzute pe materiale şi substanŃe
combustibile
Jar căzut din sistemele de încălzit
Jocul copiilor cu focul
Jocul copiilor cu focul (<6 ani)
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Fumatul
Focul deschis
Sudură şi alte operaŃii
Sudură fără permis de lucru cu „foc deschis”
Sudură cu permis de lucru cu „foc deschis” fără respectarea normelor de
prevenire şi stingere a incendiilor
Tăiere (debitare), lipire, topire (bitum, asfalt, smoală etc.) fără
respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
Autoaprindere sau reacŃii chimice
Autoaprindere (contact cu aerul, contact cu oxigenul)
Autoaprindere (contact cu apa sau umiditate mărită)
Autoaprindere (reacŃia dintre substanŃe)
Autoaprinderea substanŃelor aflate în amestec
Autoaprindere (neaerisire sau neventilare)
Scântei mecanice, electrostatice
Producerea de scântei mecanice (şoc, abraziune, frecare etc.)
Scântei de la locomotive, vehicule, autovehicule etc.
Producerea, acumularea şi descărcarea scânteilor/sarcinilor
electrostatice
Frecare, patinare, alunecare
Scurgeri, scăpări, deversări de produse inflamabile
Topituri de metale sau alte
Scăpări/pierderi de vapori
substanŃe
inflamabili
Scurgeri de lichide combustibile
Scăpări /pierderi de ceŃuri /G.P.L.
Scăpări de gaze combustibile
DefecŃiuni tehnice de construcŃii montaj
DefecŃiuni de proiectare
DefecŃiuni de fabricare, de execuŃie sau de montaj
Amplasare /montaj necorespunzătoare
Neprevederea sistemelor, dispozitivelor sau aparatelor de protecŃie
Necorelarea nivelului /grad de protecŃie prevăzut în raport cu pericolul
de incendiu existent
DefecŃiuni tehnice de exploatare
Nerespectarea unor parametri tehnologici
NefuncŃionarea /lipsa sistemelor de protecŃie, siguranŃă, măsură, control
etc.
Manevră sau mod de operare defectuos
Defectare, deteriorare pe timpul exploatării
MentenanŃă/reglaje/ajustări realizate cu neconformităŃi(în mod
defectuos)
Protejarea termică necorespunzătoare sau lipsa acesteia
Nerespectarea instrucŃiunilor de lucru sau de fabricaŃie
Neexecutarea operaŃiunilor de mentenanŃă preventivă (verificărilor,
întreŃinerilor, reviziilor periodice etc.) sau executarea lor în mod
defectuos
Neexecutarea operaŃiunilor de mentenanŃă corectivă
Nereguli organizatorice
Nesupraveghere, necunoaştere, instruire necorespunzătoare etc.
Părăsirea /neprezentarea la locul de muncă
Utilizarea de scule, unelte, dispozitive, instrumente de lucru
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necorespunzătoare din punct de vedere al securităŃii muncii
Introducerea sau utilizarea de materiale periculoase în locuri interzise
Accesul persoanelor străine
Explozie urmată de incendiu
Depozitarea sau păstrarea necorespunzătoare a materialelor
combustibile
Efectuarea unor lucrări sau operaŃii care prezintă pericol de explozie
Manipulare, transport, utilizare, depozitare necorespunzătoare a
explozivilor
Formarea de amestecuri explozive (gaze, vapori, pulberi, prafuri, ceŃuri
cu aerul)
Pierderea calităŃilor fizico-chimice ale unor instalaŃii, armături, conducte
etc.
Accident urmat de incendiu
Avarie tehnologică
Ieşirea de sub control a procesului tehnologic (pierderea cel puŃin a unui
parametru)
Catastrofă (inundaŃii şi alte manifestări meteorologice cu urmări nefaste
pentru oameni şi mediu)
Căderea unui obiect (aeronavă, proiectil, cablu electric aerian, linie
electrică aeriană etc.)
Şoc (coliziune, ciocnire, lovire etc.)
Trăsnet şi alte fenomene naturale
Trăsnet (prin descărcare electrică atmosferică, globular)
Cutremur
Furtună
Temperatură atmosferică excesivă
AcŃiune intenŃionată (arson)
Acoperirea /camuflarea unei infracŃiuni grave
Utilizarea intenŃionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu
Crearea intenŃionată sau din culpă a condiŃiilor de generare a unui
incendiu
AcŃiunea unor persoane iresponsabile
Alte tipuri de împrejurări
Căldură (radiaŃie) solară acumulată, concentrată şi reflectată
Producerea şi captarea de radiaŃii luminoase calde
Punerea în libertate a energiei nucleare

Bibliografie
[1] Bălulescu P., Crăciun I. - Agenda Pompierului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1993.
[2] Popescu, G - Prevenirea incendiilor, Note de Curs, Facultatea de Pompieri, 2008.
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TEMA 6

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru instalaŃii electrice

Principalele măsuri de prevenire a incendiilor în instalaŃiile electrice sunt:
- utilizarea doar a instalaŃiilor, utilajelor, aparatelor şi echipamentelor electrice
corespunzătoare;
- folosirea instalaŃiilor, utilajelor, aparatelor şi echipamentelor electrice protejate
corespunzător pentru mediile în care funcŃionează (normal, etanşe la praf, antiex, etanşe la
umezeală etc.);
- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici la terminarea activităŃilor (după
caz şi a instalaŃiilor de alimentare a acestora);
- menŃinerea în stare de funcŃionare a sistemelor de protecŃie ale instalaŃiilor electrice;
- executarea reparaŃiilor, reviziilor, modernizărilor şi întreŃinerilor numai de către
personal autorizat;
- evitarea efectelor mecanice (striviri, loviri etc.) a echipamentelor, aparatelor şi
cablurilor electrice;
- efectuarea periodică de controale tehnice;
- dotarea cu instalaŃii şi mijloace de stingere a incendiilor, precum şi a echipamentelor
de protecŃie.
- reducerea gradului de protecŃie constructiv prin: descompletări, neetanşări,
deteriorări, dezizolări etc.;
- utilizarea radiatoarelor şi a altor mijloace de încălzire în spaŃii cu pericol de incendiu;
- suspendarea corpurilor electrice de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
- montarea la corpurile de iluminat a unor filtre de lumină (abajururi) improvizate din
hârtie, carton, folie de polietilenă şi alte materiale combustibile;
- aşezarea pe utilaje şi aparatele electrice a unor materiale combustibile sau
necurăŃarea de pe acestea a depunerilor de scame, praf/pulberi combustibile etc.;
- depozitarea materialelor şi substanŃelor combustibile în încăperi speciale de cabluri
electrice, de aparate electrice, transformatoare, tablouri electrice, baterii de acumulatoare etc.;
- depăşirea temperaturilor maxime admise la motoarele electrice şi la utilajele aflate în
stare de funcŃionare;
- păstrarea/ depozitarea deşeurilor textile îmbibate cu uleiuri în încăperile de cabluri şi
echipamente electrice;
- folosirea aparatelor electrice (fiare de călcat, radiatoare etc.) fără luarea măsurilor de
izolare termică faŃă de materialele combustibile.
O cauză importantă care se geneează frecvent, o reprezintă scurtcircuitul electric.
Scurtcircuitul electric se produce atunci când izolaŃia dintre două conductoare ale unei
reŃele sau ale unui aparat se degradează şi între care există o diferenŃă de potenŃial, acestea putând
ajunge în contact unul cu celălalt sau când izolaŃia unui conductor aflat sub tensiune faŃă de pământ
se degradează.
Dintre cauzele care pot genera scurtcircuite enumerăm:
- deteriorarea izolaŃiilor instalaŃiilor electrice prin îmbătrânire, prin utilizarea în
condiŃii normale de exploatare, solicitări mecanice etc.;
- ruperea/deteriorarea conductoarelor liniilor electrice aeriene (L.E.A.) sub acŃiunea
unor sarcini determinate de fenomene naturale (vânt, gheaŃă pe conductoare etc.);
- executarea unor manevre greşite de către personalul de exploatare;
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- contactul accidental al păsărilor, rozătoarelor etc. cu elemente ale unor instalaŃii
aflate sub tensiune.
Scurtcircuitul poate deveni sursă de iniŃiere a unor incendii /explozii în condiŃii cum sunt:
- montarea instalaŃiilor electrice direct pe elemente combustibile şi nerespectarea
distanŃelor faŃă de acestea sau depozitarea de materiale combustibile în apropierea circuitelor
electrice;
- supradimensionarea elementelor de protecŃie şi în special a siguranŃelor electrice;
- suprasolicitarea instalaŃiilor electrice prin utilizarea de consumatori cu puteri care
depăşesc valorile calculate prin proiecte, pentru reŃelele destinate consumatorilor casnici;
- nesupravegherea unor instalaŃii, procese tehnologice etc., în care sunt utilizate
echipamente electrice (depăşirea unor temperaturi, tensiuni, presiuni etc.);
- etanşarea necorespunzătoare a echipamentelor electrice faŃă de condiŃiile speciale
impuse de norme (medii: explozive, corozive etc.), la cutii de borne, corpuri de iluminat, motoare
electrice, tablouri de distribuŃie etc., permiŃându-se astfel extinderea unor eventuale defecŃiuni şi în
afara acestora (de exemplu: amorsarea unui mediu exploziv de la un arc electric produs într-un
întrerupător neetanş);
- pozarea cablurilor, circuitelor electrice şi a aparatelor neprotejate corespunzător
mediului în spaŃii în care se acumulează vapori inflamabili, gaze inflamabile, pulberi/părafuri etc.;
- executarea de improvizaŃii la circuitele electrice, precum şi instalarea sau înlocuirea
unor echipamente sau accesorii electrice cum ar fi: întreruptoare, prize, dulii, corpuri de iluminat
etc. de către persoane neautorizate.

Bibliografie
[1] Dumitrana, T., Popescu, G. - Scurtcircuitul cauză de incendiu, Revista „Alo,
981!”, nr. 46/1996.
[2] Crăciun, I., Calotă, S., Lencu, V. - Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
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TEMA 7

Serviciul de rond la localităŃi, operatori economici şi instituŃii

1.1 AtribuŃii principale ale serviciilor de pompieri
AtribuŃiile principale ale serviciilor de pompieri sunt prevăzute în Legea nr.307/2006,
art. 33.
1.2 Acte normative specifice care fac referire la serviciile voluntare/private pentru
situaŃii de urgenŃă în România
- Legea nr. 307/2006 - Legea apărării împotriva incendiilor;
- O.M.A.I. nr.718/30.06.2005 - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă
privind structura şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă;
- O.M.I.R.A. nr. 195/20.04.2007 - pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului administraŃiei şi internelor nr.718/2005 referitor la aprobarea criteriilor de performanŃă
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă;
- O.M.A.I. nr. 158/22.02.2007 - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaŃii de urgenŃă;
- O.M.A.I. nr. 160/23.02.2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităŃii de prevenire a situaŃiilor de urgenŃă prestate de
serviciile voluntare şi private pentru situaŃii de urgenŃă.
1.3 Elemente generale şi specifice referitoare la serviciul de rond
Principalele probleme tratate fac referire la :
- serviciul de rond;
- programul serviciului de rond;
- itinerarul serviciului de rond;
- constatări pe timpul serviciului de rond.

Bibliografie
[1] Bălulescu, P., Popescu, I., Ciucă, Şt. - Îndrumătorul pompierului civil, 1987.
[2]***Legea nr. 307/2006 - Legea apărării împotriva incendiilor.
[3]***O.M.A.I. nr.718/30.06.2005 - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă
privind structura şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă.
[4]***O.M.I.R.A. nr. 195/20.04.2007 - pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului administraŃiei şi internelor nr.718/2005 referitor la aprobarea criteriilor de performanŃă
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă.
[5]*** O.M.A.I. nr. 158/22.02.2007 - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de
performanŃă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaŃii de urgenŃă.
[6]***O.M.A.I. nr. 160/23.02.2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităŃii de prevenire a situaŃiilor de urgenŃă prestate de
serviciile voluntare şi private pentru situaŃii de urgenŃă.
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TEMA 8

Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităŃii
de prevenire a incendiilor pentru serviciile voluntare/private
pentru situaŃii de urgenŃă

Problemele tratate la curs sunt:
- formele activităŃii de prevenire a incendiilor;
- scopurile activităŃii de prevenire a incendiilor;
- principiile activităŃii de prevenire a incendiilor;
- planificarea şi organizarea activităŃilor de prevenire a incendiilor;
- desfăşurarea şi finalizarea activităŃilor de prevenire a incendiilor.

Bibliografie
[1] *** O.M.I. nr.160/23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităŃii de prevenire împotriva incendiilor.

TEMA 9

Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităŃii
de prevenire a incendiilor pentru serviciile voluntare/private
pentru situaŃii de urgenŃă

Problemele tratate la curs sunt:
- formele activităŃii de prevenire a incendiilor;
- scopurile activităŃii de prevenire a incendiilor;
- principiile activităŃii de prevenire a incendiilor;
- planificarea şi organizarea activităŃilor de prevenire a incendiilor;
- desfăşurarea şi finalizarea activităŃilor de prevenire a incendiilor.

Bibliografie
[1] *** O.M.I. nr.160/23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităŃii de prevenire împotriva incendiilor.
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DISCIPLINA: SALVAREA PERSOANELOR, ANIMALELOR SI
BUNURILOR
TEMA 1
Executarea îndatoririlor servantului la autospeciala de descarcerare
1.Terminologie specifică
Descarcerare - totalitatea operaŃiunilor destinate identificării persoanelor rămase captive
în medii ostile vieŃii, realizării accesului către acestea şi degajării lor, fără a le agrava leziunile, dacă
acestea s-au produs, concomitent cu asigurarea asistenŃei medicale de urgenŃă, atunci când situaŃia o
impune.
Echipaj de descarcerare - subunitate constituită din personal de conducere şi deservire,
special instruit, echipat şi dotat cu utilaje şi accesorii necesare pentru executarea operaŃiunilor de
descarcerare.
Autospecială de descarcerare - autovehiculul cu caroseria adaptată cerinŃelor de transport
la locul acŃiunii, a echipajului, utilajelor şi accesoriilor necesare executării operaŃiunilor de
descarcerare.
Utilaje şi/sau accesorii pentru descarcerare - reprezintă totalitatea uneltelor,
dispozitivelor şi aparatelor utilizate pentru executarea operaŃiunilor de descarcerare.
2. ServanŃii care încadrează autospeciala
Comandantul de echipaj este subordonat şefului staŃiei de intervenŃie pentru asistenŃă
medicală de urgenŃă şi descarcerare sau comandantului intervenŃiei.
Acesta răspunde de deplasarea echipajului la locul de acŃiune, potrivit cu hotărârea adoptată
pentru intervenŃie, de modul de îndeplinire a îndatoririlor de către subordonaŃi, respectarea ordinii,
regulilor de protecŃie a muncii şi celor de tehnica lucrului pe timpul acŃiunii, cooperarea
(colaborarea) cu celelalte forŃe participante la acŃiune, iar, împreună cu şoferul, de buna funcŃionare
şi întreŃinere a utilajelor şi accesoriilor.
Ajutorul comandantului de echipaj este subordonat comandantului de echipaj şi,
împreună cu şoferul, răspunde de executarea operaŃiunilor pentru asigurarea protecŃiei şi
descarcerarea victimei pe timpul intervenŃiilor.
Şoferul este subordonat comandantului de echipaj şi răspunde de asigurarea deplasării
oportune şi în siguranŃă a autospecialei, cu dotarea completă, la locul intervenŃiei, funcŃionarea şi
întreŃinerea corectă a acesteia, accesoriilor şi utilajelor din înzestrare.
2.1 AtribuŃii ale comandantului de echipaj
Principalele atribuŃii sunt:
- urmăreşte echiparea corectă a personalului din subordine;
- transmite ordinul de deplasare; în cazul în care, acŃionează independent, primeşte
note de anunŃare şi dă ordinul de deplasare;
- participă la recunoaştere/execută, independent sau cu medicul din S.I.A.M.U.D.,
recunoaşterea şi dă misiuni subordonaŃilor;
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- stabileşte şi ordonă măsurile pentru protecŃia victimelor şi a personalului care
acŃionează pe timpul intervenŃiei;
- stabileşte modul de lucru pentru executarea descarcerării, utilajele şi accesoriile
necesare intervenŃiei şi locul de amplasare a acestora;
- asigură măsurile pentru realizarea primului contact cu victimele;
- execută, împreună cu medicul/personalul paramedical sau independent, evaluarea
iniŃială a victimelor stabilind dacă: aceasta este conştientă, respiră, are puls sau sângerează;
- acordă, din dispoziŃia medicului/personalului paramedical sau independent, ajutorul
necesar pentru executarea manevrelor de sprijinire a funcŃiilor vitale, ale victimelor;
- execută nemijlocit operaŃiile pentru descarcerare, împreună cu ajutorul său şi
şoferul;
- participă, după caz, împreună cu medicul/personalul paramedical la scoaterea
victimelor, transportul şi urcarea acestora în ambulanŃă;
- conduce acŃiunea de scoatere a mijloacelor de transport din locurile inaccesibile sau
de înlăturare a instalaŃiilor şi elementelor de construcŃie care împiedică accesul către victime;
- solicită, în sprijin, forŃele şi mijloacele pentru cooperare /colaborare;
- mânuieşte aparatura radio şi mijloacele de protecŃie din dotare;
- execută şi alte ordine ale comandantului intervenŃiei când acŃionează în comun cu
garda de intervenŃie.
2.2 AtribuŃii ale ajutorului comandantului de echipaj şi şoferul
Principalele atribuŃii sunt:
- întrerupe circuitele electrice şi debranşează acumulatorul electric al vehiculului;
- execută semnalizarea /balizarea zonei în care se produce intervenŃia;
- asigură fixarea şi stabilizarea vehiculului pentru prevenirea răsturnării sau a
alunecării acestuia, pe timpul intervenŃiei şi blocarea sistemului de suspensie;
- fixează platforma suport pentru utilaje, pregăteşte utilajele, accesoriile sau uneltele
pentru lucru;
- pregăteşte, pune în funcŃiune şi mânuieşte utilajele şi accesoriile hidraulice şi
electrice din înzestrarea autospecialei;
- acoperă victima cu prelate /pături, înaintea executării operaŃiilor de spargere a
parbrizelor/geamurilor şi de tăiere a elementelor constructive sau a instalaŃiilor;
- înlătură instalaŃiile sau elementele constructive din zona de acŃiune, aflate în
echilibru instabil;
- acoperă părŃile tăioase ale vehiculelor (instalaŃiilor), rezultate în urma accidentului
sau a tăierilor executate pe timpul intervenŃiei;
- execută operaŃiile ordonate pentru descarcerare ;
- participă, după caz, la scoaterea, transportul şi urcarea victimelor în ambulanŃă;
- acoperă victimele decedate;
- execută operaŃiile pentru scoaterea vehiculelor din locuri inaccesibile sau de
înlăturare a instalaŃiilor, a elementelor constructive care împiedică accesul către victime;
- dispune/ execută măsuri de prevenire a producerii incendiilor sau exploziilor în
zona de intervenŃie;
- execută stingerea începuturilor de incendii, utilizând mijloacele din dotarea
autospecialei;
- opreşte, împreună cu specialiştii aflaŃi în zonă, instalaŃiile de apă, gaze, termice,
canalizare şi electrice care ar putea să împiedice executarea operaŃiilor de salvare;
- evacuează din zonă substanŃele nocive (toxice, acide etc.) sau explozive;
- execută şanŃuri şi spaŃii pentru acumularea substanŃelor inflamabile sau toxice,
scurse din vehicule sau instalaŃii;
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- execută alte ordine primite de la comandantul de echipaj.

3. Tipuri de utilaje şi accesorii pentru descarcerare
De regulă, pentru realizarea operaŃiunilor de descarcerare sunt utilizate următoarele:
Utilaje:
- motogeneratoare hidraulice;
- motogeneratoare electrice de 110 V (în funcŃie de utilitatea lor: pentru
iluminat sau pentru operaŃiuni de tăiere).
Accesorii:
- cu acŃionare hidraulică, prin motogenerator hidraulic:
- cleşte cu dublă acŃiune (distanŃor);
- foarfece hidraulică;
- distanŃor cu dublă acŃiune (hidrocilindru),cric;
- furtunuri de presiune.
- cu acŃionare electrică:
- aparat de tăiat, cu disc abraziv;
- aparat de tăiat cu pânză;
- aparat de tăiat lemn (tip circular);
- proiectoare electrice (unele telescopice);
- proiectoare mobile;
- bobine cu cablu electric.
- cu acŃionare hidraulică, cu pompă manuală:
- pompa hidraulică de mână cu dublu efect;
- cleşte depărtător (distanŃor);
- distanŃor reglabil - hidrocilindru; cricuri.
- cu acŃionare manuală:
- foarfece pentru tăiat metal;
- foarfece pentru tăiat centuri de siguranŃă;
- cuŃite pentru decopertat;
- cabestan cu cabluri şi lanŃuri.
- cricuri cu perne de aer:
- perne de aer;
- furtunuri pentru perne;
- butelii cu aer comprimat;
- dispozitiv de comandă.
4. Elemente referitoare la securitatea servanŃilor
4.1 ObligaŃii generale
Corespunzător locaŃiei în care se execă intervenŃia, comandantul echipajului de
descarcerare are în vedere următoarele obligaŃii:
- stabileşte dacă sunt vehicule incendiate în care se află persoane încarcerate;
- verifică posibilitatea apariŃiei de incendii, care se pot propaga spre zona
intervenŃiei, sau a altor riscuri care pot periclita intervenŃia (scurgeri de benzină etc.);
- se asigură că servanŃii nu lucrează decât în zona demarcată;
- acŃionează numai asupra vehiculelor care au fost stabilizate (cu: pene, cricuri, cale
de fixare etc.);
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- observă modul de asigurare a echipamentului de primă intervenŃie (stingătoare,
linie de furtunuri etc.);
- asigură protecŃia cu ajutorul scutului (din lemn sau alte materiale rezistente, dar
uşoare) a servanŃilor dar şi a victimelor pe timpul lucrului la descarcerare;
- verifică dacă servanŃii lucrează numai cu echipamentul de protecŃie complet.
4.2 Reguli principale de securitate a servanŃilor
Pe timpul acŃiunii de descarcerare servanŃii trebuie să respecte următoarele reguli:
- să fie echipaŃi permanent cu echipament de protecŃie (costum, cască, centură,
ochelari de protecŃie şi mănuşi);
- servantul care verifică starea victimei ( respiraŃie, puls etc.), nu poartă mănuşi;
- să nu manipuleze cioburile, obiectele tăiate etc. cu palmele goale şi să aibă grijă ca
marginile tăioase care au rămas se acoperă cu o prelată;
- să nu lucreze la vehiculele /vagoanele nestabilizate;
- să nu lucreze cu bijuterii pe mâini (inele, brăŃări etc.);
- să nu execute lucrări de tăieri cu utilaje care produc scântei, până la îndepărtarea
pericolului izbucnirii /producerii unui incendiu sau a unei explozii în zona respectivă;
- să evite atingerea conductorilor electrici sub tensiune căzuŃi în zona accidentului;
- să raporteze comandantului orice rănire a echipajului;
- să verifice dacă furtunurile hidraulice ale utilajelor sunt întinse, înlăturând astfel
pericolul prezentat de uleiul sub presiune care circulă prin ele;
- să se asigure că fiecare utilaj este mânuit de o singură persoană.
Bibliografie
[1] Secară, V. ş.a. - Manual de descarcerare, Editura Ministerului de Interne,2001.

TEMA 2

Salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor
1. Îndatoririle servanŃilor din echipele de salvare
1.1Şejul de echipaj
Principalele atribuŃiuni sunt:
- participă la executarea recunoaşterii, singur sau cu întreaga echipă ;
- analizează situaŃia şi dă misiunea echipei în punctul de lucru repartizat ;
- verifică echiparea, executarea îndatoririlor şi respectarea măsurilor de prevenire a
accidentelor de către servanŃi ;
- acordă primul ajutor răniŃilor, execută şi conduce acŃiunile de transport al acestora ;
-execută prin metodele şi procedeele ordonate salvarea oamenilor, animalelor şi
evacuarea bunurilor materiale ;
- organizează, execută şi conduce operaŃiile de tăiere, demolare şi consolidare a
elementelor de construcŃie ;
- mânuieşte accesoriile de protecŃie individuală, de prim ajutor, pentru salvare şi
accesoriile de iluminat ;
- asigură legătura telefonică cu punctul de comandă a intervenŃiei.
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1.2 AtribuŃii ale servanŃilor 1, 2, 3

Principalele atribuŃiuni sunt:
- însoŃesc sau asigură pe şeful de echipaj pe timpul executării recunoaşterii, la ordin ;
- acordă primul ajutor răniŃilor şi asigură evacuarea acestora ;
- mânuiesc accesoriile de protecŃie individuală, de prim ajutor, pentru tăiere, demolări
şi pentru iluminat, la ordin sau la nevoie ;
- menŃin permanent legătura (prin semne, semnale
2. Salvarea persoanelor, animalelor şi evacuarea bunurilor materiale
După sosirea la locul intervenŃiei, comandantul de grupă organizează şi execută salvarea
persoanelor, animalelor şi evacuarea bunurilor concomitent cu desfăşurarea celorlalte operaŃii de
intervenŃie, iar în situaŃii deosebite acŃionează numai pentru salvarea oamenilor, urmând ca ulterior
să se efectueze stingerea.
Pentru salvare şi evacuare se utilizează căile de acces cele mai scurte şi cu pericol redus,
care se protejează pe timpul acŃiunilor.
Pe timpul operaŃiilor comandantul de grupă este necesar să dea dovadă de calm, tact şi
simŃ de orientare, acŃionând eficient în acest sens.
Animalele se salvează utilizându-se procedeele şi metodele adecvate în raport cu specia
acestora.
Atunci când operaŃiile de salvare şi de evacuare necesită un volum mare de muncă, pentru
îndeplinirea misiunilor se intervine după caz, şi cu personalul forŃelor cu care se cooperează.

2.1 Executarea îndatoririlor pentru acordarea primului ajutor
2.1.1 Primul ajutor - îngrijirea în regim de urgenŃă a unui rănit sau vătămat (cu arsuri,
intoxicat etc.), înainte de acordarea unei asistenŃe medicale
La acordarea primului ajutor trebuie respectate următoarele reguli principale:
- se examinează rapid şi complet victima pentru a se stabili gradul de vătămare ;
- se îngrijesc rănile grave, hemoragiile după caz, în mod operativ ;
-se acordă primul ajutor pe locul unde a fost descoperit vătămatul, transportul
realizându-se ulterior ;
- se apreciază urgenŃa acordării primului ajutor şi a transportului, în cazul în care sânt
mai multe victime, respectându-se :
- prima urgenŃă :
-vătămaŃii cu hemoragii interne, hemoragii mari externe, răni penetrante
toracice sau abdominale, plăgi craniene profunde, arsuri întinse, stare de şoc gravă, fracturi mari
(deschise şi închise) ;
- urgenŃa a doua:
- vătămaŃii cu hemoragii arteriale care pot fi oprite prin aplicarea garoului,
membre zdrobite de mai mică importanŃă (deschise sau închise), răni adânci ;
- urgenŃa a treia :
- ceilalŃi vătămaŃi cu fracturi mici închise, răni superficiale puŃin adânci,
contuzii puŃin importante etc.
Primul ajutor acordat răniŃilor la locul unde au fost descoperiŃi şi constă în :
- toaleta sumară a plăgilor şi arsurilor ;
- oprirea provizorie a hemoragiilor ;
- imobilizarea fracturilor ;
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2.1.2 Starea de şoc - alterarea gravă a funcŃiilor vitale ale organismului produsă în urma
unor traumatisme dureroase, răniri, fracturi, arsuri, hemoragii etc.
Vătămatul este palid, cu respiraŃia slabă şi frecvenŃă ridicată cu pulsul slab sau accelerat.
În cazul persoanelor aflate în stare de şoc se vor lua următoarele măsuri :
- deschiderea / desfacerea hainelor ;
- aşezarea picioarelor într-un plan mai ridicat decât decăt restul corpului ;
- oprirea hemoragiei ;
- pansarea rănilor şi a arsurilor ;
- administrarea. de băuturi calde şi îndulcite în cantităŃi mari (ceai, cafea etc.) ;
- acoperirea cu pături, haine ;
- transportarea de urgenŃă la spital.
2.1.3 Acordarea

primului ajutor medical în cazul opririi respiraŃiei

Se realizează prin:
- curăŃirea gurii/laringelui de eventualele secreŃii şi conŃinut alimentar, prin ştergere sau
aspiraŃie ;
- înlăturarea posibilităŃilor de astupare a căilor de respiraŃie prin înghiŃirea limbii,
folosindu-se pentru tracŃiunea acesteia mâna înfăşurată în batistă sau pensa medicală.
3. Metode de respiraŃie artificială
3.1 Metoda cu ajutorul dispozitivului de respiraŃie artificială
Aceasta se realizează prin:
- se Ńine capul rănitului pe spate ;
- se aşează masca pe faŃa rănitului
- se Ńine cu o mână masca pe faŃa acestuia, iar cu cealaltă se efectuează apăsări pe
burduful pentru insuflare; dispozitivul este confecŃionat dintr-un burduf tip acordeon, un tub de
legătură cauciucat şi o mască pentru faŃă.
3.2 Metoda de respiraŃie gură la gură
Se realizează după cum urmează:
- se aşează rănitul pe spate, cu capul uşor flexat ;
- se realizează deblocarea căilor respiratorii şi se fixează limba ;
- servantul se aşează în genunchi, introduce o mână sub ceafa rănitului, iar cu cealaltă
îl apasă pe frunte, dându-i capul pe spate ;
- trage aer în piept şi cuprinde cu gura sa gura rănitului cât mai etanş ;
- strânge nările rănitului cu degetele de la mâna care este aşezată pe frunte ;
- suflă aer în gura rănitului, urmărind cu privirea dacă toracele se umflă ;
- părăseşte gura rănitului, dându-i posibilitatea efectuării expiraŃiei (eliminarea aerului
din plămâni).
Acest ciclu se repetă cu un ritm de 12 ori pe minut.
Important este volumul de aer insuflat şi nu depăşirea frecvenŃei de 12 insuflări pe minut.
Când gura rănitului este încleştată şi nu se poate face respiraŃie gură la gură, se va face
respiraŃie „gură la nas" după aceleaşi reguli ca la prima variantă a metodei.
Deosebirea este că după flexarea capului, mâna care era sub ceafă se pune sub bărbia
rănitului iar cealaltă rămâne aşezată pe frunte.
Servantul poate pune pe gura sau nasul rănitului o bucată de tifon sau o batistă.

385

Sp1

Servant pompier
3. 3 Metode indirecte de respiraŃie
3.3.1 Metoda Silvester

Accidentatul este culcat pe spate, sub umeri i se aşează un veston, o pernă, pătură etc., în
aşa fel încât capul să fie dat pe spate.
Servantul, aşezat pe genunchi, înapoia capului rănitului, apucă antebraŃele acestuia puŃin
mai sus de încheieturi şi execută o mişcare de rotaŃie prin lateral a braŃelor, până la unirea acestora
înapoia capului rănitului ; apoi se readuc braŃele şi se încrucişează deasupra pieptului rănitului,
executându-se o apăsare pe pieptul acestuia.
Ciclul se repetă de 14 ori într-un minut.
Manevrele vor fi făcute cu energie, dar cu mare atenŃie pentru a nu genera fracturi costale.
3.3.2 Metoda Schaffer
Accidentatul este culcat cu faŃa în jos şi cu capul puŃin rotit într-o parte, aşezat pe braŃe.
Servantul încalecă deasupra accidentatului, la nivelul coapselor acestuia, stând sprijinit pe
genunchi şi aşează, mâinile la baza toracelui, efectuând comprimări bruşte, ritmice la acest nivel,
dinapoi înainte.
Timpul expirator trebuie să dureze (2…3) s, după care se întrerupe comprimarea.
FrecvenŃa comprimărilor este de (12…14) pe minut.
Această metodă se aplică în următoarele situaŃii :
- rănitul are braŃele fracturate ;
- faŃa şi nasul sânt rănite, iar din gură se scurg secreŃii abundente (sânge, lichide,
vărsături) şi nu se pot aplica celelalte metode.
Ciclul se repetă de 12 ori într-un minut.
4.Acordarea primului ajutor în caz de sincopă, lipotimie/leşin, stop

respirator şi

cardiac
4.1 Pentru sincopă
Primul ajutor care trebuie acordat în cazul unei sincope este cel mai urgent dintre toate
situaŃiile de urgenŃă.
Sincopa rezultă prin încetarea bruscă a activităŃii Inimii şi a respiraŃiei, constituind o moarte
clinică.
Ea are o durată de câteva secunde până la câteva minute, terminându-se fie prin revenirea
cunoştinŃei fie prin moartea biologică.
În cazul opririi respiraŃiei, se execută respiraŃia artificială direct (gură la gură) sau prin una
din metodele de respiraŃie indirectă (Silvester, Schaffer, Holger-Nielsen).
În cazul opririi bătăilor cardiace (inimii), se trece la executarea masajului cardiac extern.
În cazul opririi atât a respiraŃiei, cât şi a activităŃii cardiace, se execută respiraŃia artificială
directă (gură la gură), asociată cu masajul cardiac extern.
4.2 Pentru lipotimie
Lipotimia (leşinul) este o formă minoră de sincopă iar acordarea primului ajutor se execută
ca în cazul/acesteia.
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4.2 Pentru stop respirator şi cardiac
În cazul stopului respirator, unghiile şi urechile rănitului capătă culoare albăstruie.
După stabilirea absenŃei respiraŃiei, se execută următoarele :
- aşezarea rănitului culcat pe spate, cu capul uşor aplecat pe o parte şi cu picioarele
mai jos ;
- desfacerea şi deschiderea hainelor în zona gâtului şi a pieptului ;
- înlăturarea eventualelor obstacole de la nivelul căilor respiratorii (corpuri străine,
secreŃii, sânge, a riscului de înghiŃire a limbii) ;
- administrarea de oxigen ;
- respiraŃia artificială asociată cu masajul cardiac.
4.3 Primul ajutor în caz de hemoragii
Hemoragiile se manifestă prin scurgerea sângelui în afara vaselor sanguine.
Hemoragiile pot fi :
- externe:
- arteriale, când sângele Ńâşneşte ritmic, urmând bătăile inimii;
- venoase, când sângele curge încet, continuu, fără mici jeturi spre exteriorul
corpului ;
- capilare, la suprafaŃa pielii, când sângele se prelinge cu viteză redusă sub formă de
picături ;
- interne:
- când sângele se revarsă în Ńesuturi (sub piele) sau în cavităŃi (torace, abdomen etc.)
- exterioare:
- când sângele curge din vasele sanguine în exterior, pe nas, gură etc.
Primul ajutor în hemoragii constă în oprirea rapidă şi corectă a scurgerii sângelui.
Pentru oprirea sângelui se pot folosi următoarele metode :
- apăsarea vaselor (artere, vene )vătămate, cu degetele;
- îndoirea membrului din încheietură şi legarea cu pansament;
- aplicarea garoului.
5. Primul ajutor în caz de asfixiere şi intoxicare
Când victima prezintă simptomul de asfixiere, se procedează astfel:
- se transportă într-un loc lipsit de fum şi gaze toxice în afara oricărui pericol de
prăbuşire, surpare şi dărâmarea a elementelor de construcŃie, aplicându-se masca de protecŃie ;
- se aşează cu faŃa în sus, cu capul mai jos decât nivelul corpului, cu mâinile de-a
lungul corpului ;
- se desface /descheie îmbrăcămintea la gât/piept şi stomac ;
- se face respiraŃie artificială prin metodele indicate.
În cazul intoxicaŃiilor, primul ajutor se acordă în funcŃie de natura substanŃelor care au
produs intoxicaŃia, executându-se, de regulă, următoarele acŃiuni :
- se aplică masca contra fumului şi CO ;
- se scoate victima din mediul toxic şi se transportă în regim de urgenŃă la spital.
6. Primul ajutor în caz de fracturi
Fracturile sunt ruperi totale sau parŃiale ale unui os, determinate de cauze accidentale.
Fracturile pot fi :
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- totale (când osul este rupt pe toată grosimea) ;
- parŃiale (când osul este rupt, crăpat, fisurat).
După starea părŃilor moi (muşchi, piele), fracturile sunt :
- închise, atuci când fractura nu comunică cu exteriorul ;
- deschise, atunci când fractura comunică cu exteriorul, formând o plagă.
6.1 Fracturi închise

Primul ajutor constă în :
- imobilizarea victimei (interzicerea mişcărilor) ;
- imobilizarea membrului fracturat, cu ajutorul unor atele care se îmbracă cu vată şi se
aplică astfel încât să cuprindă cele două articulaŃii vecine fracturii; atelele se fixează de membrul
fracturat prin înfăşurarea/legarea cu feşi de tifon sau pânză.
În lipsa atelelor, imobilizarea se poate realiza cu mijloace improvizate: rigle, nuiele,
cartoane etc.
În cazul fracturării oaselor coapsei, gambei, braŃului sau antebraŃului (în lipsa atelelor),
piciorul fracturat se leagă de cel sănătos, iar mâinile de corp.
În situaŃia fracturării coloanei vertebrale, victima se va culca pe spate, pe o scândură
dreaptă şi lată, sau în lipsă pe o uşă şi va fi imediat transportată la spital.
Când s-a produs fractura coastelor, toracele se bandajează strâns, în poziŃie de expiraŃie
maximă.
Primul ajutor în caz de luxaŃii, când capetele oaselor ies din încheietură, constă în aplicarea
pe încheietura respectivă a unui pansament strâns (compresiv) şi interzicerea oricăror mişcări.
ArticulaŃia luxată se pune la loc numai de medic.
7. Primul ajutor în caz de arsuri
Arsurile sunt de trei categorii :
- arsuri de gradul întâi, caracterizate prin înroşire şi o uşoară inflamare a pielii;
- arsuri de gradul doi, caracterizate prin apariŃia de băşici pline cu lichid alb-gălbui ;
- arsuri de gradul trei, care prezintă, pe lângă caracteristicile celorlalte grupe, şi necroze
(mortificarea) sau carbonizarea adâncă a Ńesuturilor arse.
Gravitatea unei arsuri este dată de întinderea suprafeŃei arse şi de gradul arsurii.
Primul ajutor constă în următoarele măsuri :
- se scot /taie hainele rănitului de pe suprafaŃa înroşită, arsă a pielii;
- la arsurile de gradul întâi, se spală pielea înroşită cu apă rece, se şterge cu un tampon
de vată în conŃinut cu alcool, după care se poate aplica ulei vegetal, untură de peşte sau felii de
cartofi cruzi ;
- la arsurile de gradul doi şi trei se administrează răniŃilor medicamente calmante
(algocalmin, antinevralgic etc.), se aplică pe suprafaŃa arsă un pansament steril uscat, evitându-se
spargerea băşicilor cu lichid şi se evacuează urgent victima.
În cazul arsurilor întinse, după ce s-au scos hainele arse, răniŃii se învelesc în cearşafuri
sterile sau foarte curate şi în pături călduroase şi se transportă urgent la spital.
8. Salvarea răniŃilor din subsoluri, de sub dărâmături şi din alte spaŃii înguste
Pentru salvare se utilizează următoarele metode şi procedee :
- metoda târârii pe o parte: servantul se culcă pe o parte, lângă rănit, îl aşează pe acesta
pe piciorul său, susŃinându-i capul cu pieptul, şi se târăşte pe o parte folosindu-se de piciorul şi
mâna libere, cu cealaltă mână sprijinând rănitul ;
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- metoda târârii rănitului în spate: servantul aşează rănitul pe partea sănătoasă, se culcă
lângă el, introducând membrele inferioare sub picioarele rănitului, după aceea şi membrele
superioare, până intră complet sub rănit, şi îl transportă târâş ;
- metoda târârii rănitului legat de gâtul servantului: servantul întoarce rănitul cu faŃa în
sus, îi leagă sub braŃ o centură, cordiŃă sau cordon, o îndoaie la capete şi o aşează după gât.
Îngenunchind călare, cu centura după gât, trage rănitul după el ;
- procedeul târârii rănitului pe foaia de cort: servantul aşează rănitul pe partea sănătoasă
introduce sub el foaia de cort, trece colŃurile laterale ale foii de cort peste rănit şi le leagă (pentru
legat se poate folosi şi centura); servantul se deplasează târâş sau aplecat, în funcŃie de posibilităŃi,
târând după el foaia de cort.
În lipsa foii ele cort, se poate folosi o pătură sau o haină.
Aceste metode şi procedee se pot utiliza în toate categoriile de răniri, cu excepŃia
fracturilor membrelor inferioare şi a fracturilor coloanei vertebrale.
În situaŃia fracturilor membrelor inferioare sau coloanei vertebrale se utilizează metoda
târârii pe scândură, pe foi de tablă sau pe placaj, asemănător metodei târârii pe foaia de cort.
Pentru salvarea şi transportul răniŃilor din spaŃii în care cei ce acordă primul ajutor pot intra
în picioare se folosesc următoarele metode de ridicare şi transport :
- de către un singur servant : pe braŃe, pe umăr, pe spate;
- de către doi servanŃi, pe braŃe;
- de către trei servanŃi, pe braŃe ;
- de către patru servanŃi, situaŃie în care persoana rănită grav se aşează pe o pătură, foaie
de cort, targa etc.
Pentru salvarea şi transportul răniŃilor din spaŃii în care cei ce acordă primul ajutor pot intra
în picioare şi cu targa sau alte mijloace improvizate până la aceştia, se utilizează următoarele
procedee de ridicare şi transport :
8.1 Salvarea cu ajutorul tărgii pliante
În funcŃie de natura terenului care urmează a fi străbătut se Ńine seama de următoarele
reguli :
- pe teren drept, rănitul se transportă cu picioarele înainte (fac excepŃii cei cu hemoragii
mari, care se aşează cu capul înainte, în scopul supravegherii lor) ;
- la urcare, rănitul se aşează cu capul înainte, servantul din faŃă va Ńine targa în mod
obişnuit, de mâner iar cel din spate va ridica targa pe umeri ;
- la coborâre, rănitul se aşează cu picioarele înainte, servantul care se află la capul
rănitului Ńine targa în mod obişnuit, iar cel din spate, de la picioare, va Ńine mânerele pe umeri.
Dacă rănitul prezintă leziuni la membrele inferioare, transportul la urcare se face cu
picioarele înainte, iar la coborâre cu capul înainte.
RăniŃii cu leziuni la coloana vertebrală vor fi întinşi cu faŃa în sus pe o targa pe care s-a pus
o scândură lată, învelită într-o pătură.
8.2 Salvarea cu ajutorul mijloacelor improvizate
Ca mijloc improvizat se poate utiliza targa formată din două bare de lemn sau metal
introduse la marginile spaŃiului creat prin îndoirea în trei a unei pături sau foi de cort.
Targa se mai poate improviza din două bare de lemn sau metal şi din două bluze, vestoane,
haine, cămăşi etc.
Ca targă, se pot utiliza uşile sau scările scurte peste care se aşează o pătură.
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9. Salvarea persoanelor îngropate sub dărâmături sau subsoluri
Pentru salvare, se iau următoarele măsuri :
- oprirea circulaŃiei vehiculelor de. mare tonaj care produc trepidaŃii ;
- întreruperea curentului electric, a apei si gazelor în zona respectivă ;
- căutarea persoanelor rănite sau blocate ;
- acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestora.
Persoanele rănite sau blocate pot fi căutate în următoarele locuri:

- subsoluri, canale tehnologice şi pivniŃe ;
- spaŃii aflate sub scări sau sub planşeele dărâmate parŃial;
- încăperi avariate parŃial şi cu intrări blocate ;
- spaŃii de lângă pereŃi, colŃurile încăperilor şi tocurilor uşilor.
Descoperirea şi identificarea persoanelor blocate se execută prin ascultare, folosind
aparatura de amplificare a zgomotelor şi sunetelor produse de supravieŃuitori.
Îndepărtarea dărâmăturilor se face de sus în jos, manual, utilajele grele urmând a se folosi
numai pentru îndepărtarea elementelor de construcŃii mari.
Când intrările în subsoluri sunt blocate, de cantităŃi mari de dărâmături, pătrunderea se
realizează prin puŃuri executate paralel cu pereŃii sau prin tunele de secŃiune triunghiulară sau
trapezoidală, căptuşite la exterior cu scânduri, traseul acestora urmând a ocoli conductele de apă,
gaze şi cablurile electrice întâlnite.
OperaŃiile de tăiere, de spargere executate în pereŃi şi cele de demolare se vor realiza numai
după consolidarea elementelor de construcŃie, iar golurile practicate: vor avea formă de „V" cu
vârful în jos.
9.1Coborârea răniŃilor cu ajutorul tărgii şi corzilor
Când scările nu pot fi utilizate sau nu sânt disponibile, se utilizează coborârea prin golurile
rezultate dintre dărâmături, golurile ascensoarelor şi chiar golurile executate special în planşee.
Coborârea se poate executa cu ajutorul a doi sau patru servanŃi, care leagă cele două
capete ale tărgii cu cordiŃe şi încep coborârea victimei prin golul existent sau practicat, după ce
persoana respectivă a fost asigurată, pe targă .
9.2 Coborârea răniŃilor cu ajutorul scripeŃilor
Este o metodă practică, constând în coborârea tărgii cu ajutorul corzii şi al unui scripete
ancorat la înălŃime, de o parte solidă şi sigură a construcŃiei.
Când este posibilă ancorarea scripetelui de o balustradă, de faŃadă sau de alte părŃi
rezistente ale construcŃiei, se utilizează un sistem de ancoraj cu o bilă rezistentă bine fixată.
9.3 Coborârea răniŃilor cu ajutorul funicularului
Procedeul se foloseşte în cazul existenŃei unui număr mare de persoane care trebuie
salvate, aflate în stare gravă.
Funicularul se realizează dintr-un cablu de oŃel, bine ancorat, şi un scripete de care se
fixează fie targa cu accidentatul, fie coşul de salvare sau chiar o persoană legată cu brâu de salvare,
ce se asigură cu cordiŃa .
9.4 Coborârea răniŃilor prin utilizarea scărilor din dotare
Persoanele rănite sunt coborâte cu targa, prin alunecare pe scara înclinată. În acest scop,
targa se leagă la un capăt cu corzi ce vor fi dirijate de doi servanŃi aflaŃi la etajul de unde se execută
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salvarea, în timp ce un al treilea servant coboară cu targa pe scară, dirijând-o prin alunecare, până
jos.
Bibliografie
[1] *** O.M.I. nr.92/1990 pentru aprobarea Regulamentului instrucŃiei de specialitate al
pompierilor militari.

TEMA 3

Salvarea persoanelor şi bunurilor (continuare)
1. Salvarea persoanelor în cazuri speciale
1.1 Salvarea persoanelor electrocutate
După sosirea la locul intervenŃiei, comandantul de grupă organizează şi execută salvarea
persoanelor, animalelor şi evacuarea bunurilor, concomitent cu desfăşurarea celorlalte operaŃii de
intervenŃie, iar în situaŃii deosebite acŃionează numai pentru salvarea oamenilor, urmând ca ulterior
să se realizeze operaŃia de stingere a incendiilor.
Pentru salvare şi evacuare se utilizează căile de acces cele mai scurte şi cu pericol redus,
care se protejează pe timpul acŃiunilor.
Pe timpul operaŃiilor, comandantul de grupă este necesar să dea dovadă de calm, tact şi
simŃ de orientare, acŃionând eficient în acest sens.
Animalele se salvează utilizând procedeele şi metodele adecvate în raport cu specia
acestora.
Atunci când operaŃiile de salvare şi de evacuare necesită un volum mare de muncă, pentru
îndeplinirea misiunilor se intervine după caz şi cu personalul forŃelor cu care se cooperează.
Pentru executarea operaŃiei, se desfăşoară următoarele activităŃi:
- se scoate victima de sub contactul cu conductorii electrici, operaŃie care se execută de
către şeful echipei de salvare, care procedează astfel: se echipează cu cizme şi mănuşi de cauciuc,
pe un loc uscat, în apropierea victimei şi aşează placa de cauciuc sau o scândură pe care se va urca
cu picioarele şi înlătură conductorul electric de pe persoana electrocutată folosind cangea sau alt
material uscat, izolant;
- se eliberează căile respiratorii superioare ale victimei prin susŃinerea maxilarului
inferior, împingerea capului pe spate, cu aşezarea sa pe partea laterală pentru a favoriza scurgerea
secreŃiilor/ mucozităŃilor şi a preveni căderea /înghiŃirea limbii, în cazul în care aceasta şi-a pierdut
cunoştinŃa însă îşi menŃine respiraŃia şi inima continuă să bată ;
- executarea respiraŃiei artificiale şi a masajului cardiac, când victima nu respiră şi
inima nu bate ;
Dacă conductorul electric se află sub tensiune înaltă, operaŃiile de salvare se execută
numai după ce curentul a fost întrerupt de către specialişti.
În toate situaŃiile, după acordarea primului ajutor medical, victima se va transporta de
urgenŃă la spital.
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1. 2 Salvarea persoanelor căzute în puŃuri, canale, gropi etc.

Pentru salvare, şeful echipei procedează astfel :
- se echipează cu masca contra fumului şi CO /aparat izolant, cu lanternă şi fluier;
- se leagă cu o coardă de brâu şi este coborât de către ceilalŃi servanŃi la locul unde se
află persoana care trebuie salvată ;
- când este găsită persoana de salvat, semnalizează identificarea acesteia, iar servantul
1 coboară o centură de siguranŃă cu ajutorul cordiŃei ;
- încinge victima cu centura de siguranŃă şi cu cordiŃa; la semnalul şefului de echipă,
servantul este scos la suprafaŃă, după care aceasta este ridicat de către ceilalŃi servanŃi, ulterior
acordându-se ajutorul medical necesar.
Pentru uşurarea coborârii/urcării se utilizează un scripeŃi /coturi de furtun.
Pentru menŃinerea legăturii dintre şeful de echipă şi restul servanŃilor, se vor utiliza fluierul
/ aparatura radio, stabilindu-se un anumit mod de comunicare.
1.3 Salvarea persoanelor aflate în pericol de înec
În scopul salvării persoanelor aflate în pericol de înec, grupa care încadrează barca
pneumatică, constituită numai din servanŃi foarte buni înotători, utilizează vestele de salvare sau alte
mijloace improvizate (plute, butoaie, camere de cauciuc pentru roŃi auto etc.), va acŃiona pentru
punerea în afară de pericol a persoanelor refugiate în poduri sau pe acoperişuri ori luate de curenŃii
de apă, cărora li se vor arunca butoaie, colaci de salvare, camere auto sau alte mijloace plutitoare
legate cu cordiŃa pentru a putea fi trase către barcă.
Persoanele salvate care au înghiŃit apă vor fi aşezate pe partea dreaptă, cu capul în jos,
sprijinit, şi li se va deschide gura pentru evacuarea acesteia.
La nevoie, în acelaşi scop, persoana va fi culcată cu faŃa în jos, apucată de picioare şi rotită.
După evacuarea apei, se va face respiraŃie artificială şi masaj cardiac extern.
1.4 Salvarea animalelor
Din grajdurile afectate, animalele vor fi salvate pe uşă, dacă construcŃiile nu sânt cuprinse
în totalitate de flăcări sau prin deschideri practicate în pereŃii opuşi focarului incendiului.
Pentru salvarea cailor şi a cornutelor mari se intervine cu personalul care are în atribuŃii
îngrijirea în permanenŃă a animalelor.
Dacă animalele au intrat în panică, pe timpul executării salvării lor, li se acoperă ochii cu
prelate, saci etc..
Pentru evacuarea cornutelor mici, se scoate în mod forŃat mai întâi berbecul, după care se
evacuează celelalte animale.
Pentru salvarea porcilor, aceştia vor fi traşi în exterior, unul câte unul, de picioarele de
dinapoi.
Păsările şi animalele mici se vor salva utilizându-se coşuri, etc.
Toate animalele evacuate trebuie să fie legate după caz sau controlate într-un spaŃiu de
supraveghere, pentru a evita reîntoarcerea lor în grajdurile şi încăperile cuprinse de incendiu.
Pentru salvarea animalelor îngropate sub dărâmături se procedează ca în cazul salvării
persoanelor.
Salvarea animalelor căzute în gropi sau canale se realizează astfel:
- servanŃii 1 şi 2, echipaŃi cu două chingi, două corzi, lopată şi târnăcop, coboară în
locul unde a căzut animalul, trec chingile pe sub el în regiunea pieptului şi abdomenului, după care
leagă capătul fiecărei corzi de câte o chingă ;
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- şeful echipei de salvare, ajutat de servantul 3 sau de alte persoane, amenajează ca
taluz /pantă pe una din marginile canalului/gropii ;
- se scoate animalul trăgându-se de corzi pe partea taluzului, după ieşirea prealabilă a
servanŃilor.
Dacă animalul a căzut în picioare se amenajează o rampă până la partea inferioară a gropii,
după care acesta este forŃat să urce rampa.
Pe timpul inundaŃiilor, echipele de salvare, vor deschide uşile grajdurilor etc., pentru a da
posibilitatea animalelor să se refugieze din locurile inundate.
Dacă apele sânt adânci şi se găsesc animale care nu au posibilitatea să atingă uscatul,
precum şi animale ce nu sânt bune înotătoare, acestea vor fi salvate pe bărci sau plute.
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[1] *** O.M.I. nr.92/1990 pentru aprobarea Regulamentului instrucŃiei de specialitate al
pompierilor militari.
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