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PREFAŢĂ 

 
Lucrarea intitulată „Prevenirea incendiilor la autovehicule” acoperă un segment 

important al activităţii de prevenire a incendiilor în domeniul transporturilor rutiere, dar 
şi în alte domenii de activitate care utilizează autovehicule sau utilaje rutiere. Autorii, 
cadre didactice la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”, dezvoltă pe baza experienţei didactice şi de cercetare ştiinţifică, o 
multitudine de aspecte cu privire la instalaţia electrică a autovehiculelor, cauze 
specifice de incendiu, riscuri de explozie, substanţe de stingere, riscuri generate de 
electricitatea statică, pericolul de incendiu sau explozie, cauze şi măsuri de prevenire. 

Într-un capitol separat se prezintă şi aspecte de prevenire a incendiilor la 
instalaţii, depozite şi rampe de G.P.L., datorită extinderii utilizării acestui tip de 
combustibil la nivelul economiei naţionale. 

Prin multitudinea de aplicaţii prezentate, cartea poate constitui cu succes un 
instrument de lucru atât pentru activitatea de prevenire desfăşurată în cadrul 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, cât şi în activitatea de proiectare şi execuţie 
a echipamentelor ce dotează autovehiculele rutiere. 

 
 
 

FORWORD 
 

The work entitled “Fire Prevention at Automobiles” covers an important 
segment of the fire prevention activity in the domain of auto transportation and also in 
other domains of fire prevention activity using automobiles or special heavy machines 
on the auto platforms.  The authors, teaching staff at the Fire Protection Engineering 
Faculty, pending to the Police Academy “Alexandru Ioan Cuza”, develop based on their 
teaching and research activity, a variety of aspects looking on the auto’s electrical 
equipments, fire specific technical causes, explosion risk, extinguishing substances, 
risk generated by static electricity, fire and explosion danger, causes and prevention 
methods.   

În a separate chapter, there are presented specific fire prevention activities at 
equipments, storing and distribution net of the G.P.L., because of the large utilization of 
this kind of combustibles at the national economy level. 

The diversity of the practical applications represents a valuable working 
instrument for the fire prevention activity from the emergency situations inspectorates 
and also for the design and execution of automobiles’ equipments. 
 
 
        Referenţii 
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DICŢIONAR 
cu unii termenii utilizaţi în lucrare şi conecşi cu aceştia 
 
 
A arde – a fi în stare de combustie.[21] 
Accident de muncă – accident prin care se generează vătămarea 

organismului uman în timpul procesului de muncă sau în cazul îndeplinirii unei sarcini 
de muncă.[22] 

Acetilenă (etenă) – primul termen din seria hidrocarburilor nesaturate aciclice, 
denumite alchine (alifatice); se obţine 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 condiţii de temperatură 293,15 K şi 
presiune aproximativ 105 Pa, are densitatea de 1,09 kg/m3, fiind mai uşoară decât 
aerul care în aceleaşi condiţii are densitatea 1,28 kg/ m3.[22] 

Activitate conexă transportului rutier – activitate care se desfăşoară în 
legătură cu operaţiuni de transport rutier.[20] 

Aditiv antistatic – substanţă solidă (praf, pulbere) sau lichidă, care introdusă, 
în cantităţi de ordinul ppm, într–un volum de lichid combustibil, are rolul de a reduce 
efectul difuziei turbulente datorat pulsaţiilor de viteză, în cazul transvazării, 
transportului etc. a lichidelor prin conducte, şi de a limita astfel riscul datorat 
încărcărilor electrostatice.[10], [11], [21], [28], [37] 

Ambulanţă – autovehicul special din categoria autovehiculelor având cel puţin 
4 roţi, destinat transportului de persoane bolnave sau rănite, echipat special în acest 
scop.[36] 

Amestec hibrid – amestec format din gaze, vapori, pulberi, prafuri, dispersii 
de G.P.L. (ceţuri), fibre etc. în prezenţa oxigenului (aerului), cu sau fără conţinut de 
gaze inerte.[7], [21] 

Antistatic – caracteristică intrinsecă a materialului de a nu se încărca cu electri-
citate statică; în mod obişnuit această caracteristică este avută în vedere la materialele 
care se utilizează în medii cu risc de incendiu sau de explozie.[21], [28], [37] 

Apărare împotriva incendiilor – ansamblu integrat de măsuri tehnice şi 
organizatorice precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate, în scopul de a 
asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, 
informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea 
şi acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea 
efectelor acestora.[17] 

Aprindere – iniţiere a unei arderi.[21], [1] 
Aprinderea unui amestec combustibil – procesul de aducere a amestecului 

la o temperatură, de la care, îndepărtând sursa de aprindere, combustia continuă.[21] 
Ardere – reacţie exotermă a unei substanţe combustibile cu un comburant, 

însoţită în general, de emisie de flăcări şi/sau incandescenţă şi/sau emisie de fum; 
termen sinonim: combustie.[21] 
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Atmosferă explozivă – amestec de gaze, vapori, pulberi, prafuri, dispersii de 
G.P.L. (ceţuri), fibre etc., combustibile cu aerul, în condiţii atmosferice normale şi 
concentraţii cuprinse între limitele inferioară şi superioară de explozie, în care, în caz 
de inflamare (autoinflamare) sau aprindere, arderea se propagă în tot amestecul; 
condiţiile atmosferice normale sunt considerate ca fiind: presiunile totale ale 
amestecului cuprinse între 0,08 MPa şi 0,11 MPa (0,8 bar…1,1 bar); temperatura este 
cuprinsă între −20°C şi +40°C. [7], [8], [10], [11], [12], [13], [15], [21].  

Autobuz – autovehicul destinat şi echipat pentru transportul de persoane şi al 
bagajelor acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului 
auto.[20] 

Autobuz – automobil destinat prin construcţie transportului în comun a mai 
mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul, pe scaune şi, după caz, al bagajelor 
acestora; poate avea unul sau două niveluri – autobuz cu etaj; poate fi solo sau 
articulat; autobuzul articulat constă din două sau mai multe tronsoane rigide, care se 
articulează între ele; compartimente de pasageri situate în fiecare dintre tronsoanele 
rigide comunică între ele în permanenţă, permiţând libera circulaţie a pasagerilor; 
tronsoanele rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi 
detaşate decât printr–o operaţiune necesitând mijloace tehnice care în mod normal nu 
se găsesc decât într–un atelier.[36] 

Autobuz interurban – autobuz destinat transportului public interurban de 
pasageri, aşezaţi pe scaune, având posibilitatea transportului pe distanţe scurte a unui 
număr limitat de pasageri în picioare, pe culoar.[36] 

Autobuz urban – autobuz destinat transportului public urban sau suburban de 
pasageri, aşezaţi pe scaune sau în picioare, care asigură la staţii posibilitatea unui 
schimb rapid de pasageri.[36] 

Autocamion/autoutilitară camion – automobil utilitar destinat prin construcţie 
şi echipare transportului de bunuri pe o platformă, cu sau fără obloane, care poate fi 
acoperită cu prelată.[36] 

Autocar – autobuz destinat transportului de persoane în scopuri turistice, în 
condiţii de confort deosebit, prevăzut din construcţie cu spaţii special amenajate în 
afara salonului, pentru depozitarea bagajelor, şi alte servicii.[20] 

Autocar – autobuz destinat transportului de persoane aşezate pe scaune, pe 
distanţe lungi şi în scopuri turistice, în condiţii de confort, prevăzut din construcţie cu 
spaţii special amenajate, în afara salonului, pentru depozitarea bagajelor; poate tracta 
o remorcă pentru bagaje, cu respectarea condiţiilor impuse în acest domeniu.[36] 

Autofurgon/autoutilitară furgon – automobil utilitar destinat prin construcţie 
şi echipare transportului de bunuri într–o structură închisă.[36] 

Autoinflamare – aprinderea vaporilor unui lichid combustibil, fără ca aceştia să 
vină în contact cu o sursă de aprindere, fiind suficientă numai prezenţa aerului.[2], [21] 

Automobil – oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal 
transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor 
utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri; acest termen include troleibuzele.[19] 

Automobil – autovehicul care se utilizează în mod normal pentru transportul 
de persoane şi/sau bunuri ori pentru tractarea de remorci; troleibuzul este considerat 
automobil; nu sunt considerate automobile tractorul şi maşina autopropulsată pentru 
lucrări.[36] 
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Automobil mixt – automobil destinat pin construcţie transportului simultan de 
persoane şi bunuri în compartimente separate.[36] 

Automobil cu caroserie demontabilă/amovibilă – automobil prevăzut, prin 
construcţie, cu posibilitatea montării a diferite tipuri de caroserii pe acelaşi şasiu 
echipat.[36] 

Automobil specializat/autospecializată – automobil destinat transportului de 
bunuri sau persoane (de exemplu: personalul – la şi de la locul de muncă), pentru care 
sunt prevăzute amenajări specifice.[36] 

Automobil special/autospecială – autovehicul cu caroserie închisă sau 
deschisă, destinat prin construcţie şi echipare efectuării de servicii şi/sau lucrări, cum 
este ambulanţa sanitară, autovehiculul pentru transportul de persoane cu handicap 
locomotor etc.; autovehiculele din categoriile M2 şi M3, altele decât autobuzele, sunt 
considerate automobile speciale.[36] 

– M2 – vehicule destinate transportului de persoane, care au, în afara locului 
conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune; 

– M3 – vehicule destinate transportului de persoane, care au, în afara locului 
conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi o masă maximă ce 
depăşeşte 5 tone. 

Automobil utilitar/autoutilitară – automobil comercial destinat prin 
construcţie transportului de bunuri într–o structură închisă sau deschisă.[36] 

Autoremorcher – autotractor destinat, în principal, tractării remorcilor grele cu 
proţap articulat sau a unor vehicule tractate grele, putând fi prevăzut cu o platformă 
pentru lestare.[36] 

Autorizaţie de transport – documentul prin care se atestă că operatorul de 
transport rutier îndeplineşte condiţiile de competenţă profesională şi bază tehnică 
materială necesare, având dreptul de a efectua transporturi rutiere, cu respectarea 
reglementărilor în domeniu.[20] 

Autorizaţie de transport internaţional – document eliberat în conformitate cu 
reglementările în vigoare, care dă dreptul operatorului de transport să efectueze în 
anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte ţări, pe perioada 
sa de valabilitate.[20] 

Autorulotă/autocaravană – autoturism special destinat transportului şi cazării 
de persoane, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul, sau locuri pe 
banchete care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru transportul de persoane şi dotări 
speciale pentru cazarea de persoane.[36] 

Autotractor – autovehicul de tracţiune, destinat exclusiv sau în special 
tractării de remorci.[36] 

Autotractor cu şa – autotractor destinat numai tractării semiremorcilor şi 
prevăzut cu un dispozitiv de cuplare de tip şa, care preia o parte importantă din 
greutatea acestora, precum şi forţele de tractare.[36] 

Autoturism – autovehicul care, prin construcţie şi echipare, este destinat 
transportului de persoane, bagaje şi/sau al bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri 
pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto.[20] 

Autoturism – autovehicul având maximum 3,5 t, gabarite de maximum  
L ≅ 5m, l ≅ 1,90m, h ≤ 2,15m, de tip cabrioletă, break, furgonetă, camionetă, microbuz, 
motocicletă şi eventuale remorci aferente.[23], [24], [25], [26], [31] 
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Autoturism – automobil care, prin construcţie şi echipare, este destinat 
transportului de persoane, bagajului şi/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri 
pe scaune, inclusiv conducătorul.[36] 

Autovehicul – vehicul prevăzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; 
vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, şi ciclomotoarele nu sunt 
considerate autovehicule; definiţia include şi termenul automobil.[19] 

Autovehicul – vehicul care se deplasează pe drum prin propulsie, cu excepţia 
vehiculelor care circulă pe şine şi a mopedelor.[20] 

Autovehicul – vehicul, care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia 
celui care circulă pe şine; poate tracta în anumite condiţii şi remorci sau semiremorci.[36] 

Autovehicul atipic – autovehicul care, prin construcţie şi echipare, nu se 
încadrează în nici una dintre categoriile menţionate.[36] 

Bazin de depozitare reziduuri de carbură tehnică de calciu – batal (haldă, 
şlam).[22] 

Benzină – orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori 
mai mare sau egală cu 27,6 kPa, care este destinat utilizării drept carburant pentru 
motoarele vehiculelor, cu excepţia gazului lichefiat.[34] 

Benzină – fracţiune sau produs petrolier ori de sinteză, constituit în general 
din hidrocarburi parafinice, naftenice, aromatice şi olefinice care distilează în intervalul 
de temperatură de (30 ... 220) °C.[35] 

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; iniţierea unui incendiu poate să aibă loc şi după câteva ore 
de la terminarea operaţiilor de sudare.[22], [40] 

Cabotaj – operaţiune de transport rutier efectuată între două puncte de 
încărcare–descărcare aflate pe teritoriul unei ţări de către un operator de transport 
străin; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul între două operaţiuni de transport 
internaţional nu este considerată cabotaj.[20] 

Carbură tehnică de calciu – carbid.[22] 
Certificare – activitate prin care un organism acreditat eliberează un 

document scris prin care atestă că un produs, proces sau serviciu este conform cu 
condiţiile specificate.[20] 

Ciclomotor – vehicul cu două sau trei roţi, care este prevăzut cu un motor cu 
ardere internă, având o capacitate cilindrică de cel mult 50 cm3, care păstrează 
caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în mişcare şi cu ajutorul pedalelor, 
şi a cărui viteză de deplasare, prin construcţie, nu depăşeşte 50 km/h.[19] 

Comburant – element sau compus chimic care poate determina oxidarea sau 
arderea altor substanţe.[21] 

Combustibil – material capabil să ardă.[21] 
Combustibil lichid uşor (C.L.U.) – lichid provenit din amestecarea fracţiilor 

medii şi grele de la distilarea atmosferică a ţiţeiului, de la distilarea sub vid a păcurii 
sau de la prelucrarea distructivă a reziduurilor; de asemenea se poate obţine prin 
amestecarea petrolurilor şi motorinelor şi este caracterizat prin vâscozitate şi intervale 
de distilare.[35] 

Comportare la foc – totalitatea schimbărilor fizice şi chimice intervenite atunci 
când un material, produs sau ansamblu, este supus acţiunilor unui incendiu standard.[16] 
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Conductor electric – material care se caracterizează printr-o conductivitate 
ridicată, astfel încât diferenţa de potenţial dintre diferitele părţi ale acestuia este practic 
nulă.[5], [21] 

Contravenţie – faptă săvârşită cu vinovăţie stabilită şi sancţionată prin lege, 
ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau după caz, prin hotărâre a consiliului local al 
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului Municipiului Bucureşti, a consiliului 
judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.[27], [37], [38], [39] 

Control de prevenire – activitate de verificare periodică a măsurilor de 
protecţie împotriva incendiilor.[21] 

Corp neutru – corp cu proprietatea de a nu avea sarcină electrică.[9],[14],[21] 
Curent de şoc electric – curentul care traversând corpul uman, poate 

provoca efecte patofiziologice.[15] 
Descărcare electrică (electrostatică) – proces de realizare a unui canal 

conductor între două corpuri aflate la potenţiale diferite faţă de pământ; în funcţie de 
valoarea medie a câmpului electric între cele două corpuri, descărcarea poate fi 
incompletă (descărcare corona) sau completă (străpungere, conturnare, perforare). 
[21], [28], [37] 

Descărcare corona – descărcare electrică incompletă (nu se dezvoltă pe 
toată distanţa dintre electrozii configuraţiei), care apare în zone ale conductoarelor cu 
rază de curbură mică; descărcarea corona se dezvoltă numai dacă intensitatea 
câmpului electric în zonă depăşeşte o valoare determinată (critică).[21], [28], [37] 

Drum public – orice cale de comunicaţie terestră, destinată traficului rutier, 
dacă este deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice 
sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile.[19] 

Efecte directe ale flăcării oxiacetilenice – efecte care constau în acţiunea 
nemijlocită a flăcării oxiacetilenice asupra materialului combustibil; parametrul esenţial 
îl reprezintă temperatura ridicată a flăcării (jetului de plasmă).[22], [40] 

Efecte indirecte ale flăcării oxiacetilenice – efecte care constau în acţiunea 
scânteilor, brocurilor de sudură, gazelor fierbinţi, flăcărilor secundare, conducţiei 
termice etc., rezultate ca efecte secundare ale utilizării  flăcării pentru sudare, lipire sau 
debitare.[22], [40] 

Electricitate statică – energie de natură electrică ce apare datorită unor 
fenomene electrochimice, frecărilor, încălzirii şi deformării corpurilor, plasării acestora 
într–un câmp electric, precum şi ca urmare a altor acţiuni fizice care presupun 
deplasarea relativă a suprafeţelor de contact; energia acumulată rămâne practic 
constantă sau prezintă variaţii foarte lente; energia acumulată, dacă se disipă într–o 
descărcare electrică, poate iniţia explozia unor amestecuri inflamabile, dacă este mai 
mare decât energia minimă de aprindere a acestora.[8], [21], [28], [37] 

Electrizare – stare de încărcare cu sarcini electrice a unui corp; încărcarea cu 
sarcină electrică poate avea loc prin frecare, contact direct, influenţă, acţiune 
electrochimică, acţiune fotoelectrică etc.[5], [9], [12], [13], [14], [21] 

Electrocutare – şocul electric fatal.[15] 
Electrocutare – apariţia unor puternice contracţii musculare, traumatisme sau 

şocuri, ajungându–se chiar la deces, ca urmare a trecerii prin organismul viu a unui 
curent electric de valoare superioară celei pe care o poate suporta fără consecinţe.[21] 
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Energie minimă de aprindere – valoarea minimă a energiei din canalul unei 
descărcări electrice sau a unei scântei mecanice, care conduce la aprinderea unui 
amestec inflamabil de aer cu gaze, vapori, dispersii de G.P.L. (ceţuri), pulberi, prafuri, 
fibre etc. aflat între limitele de explozie.[8], [21] 

Explozie – reacţie bruscă de oxidare sau de descompunere, care determină o 
creştere de temperatură, de presiune sau ambele simultan.[1], [21], [4] 

Flacără – zonă de ardere, în fază gazoasă, cu emisie de lumină.[1], [21] 
Foc –  proces de ardere caracterizat prin emisie de căldură, însoţit de fum sau 

flăcări, sau ambele;[1], [21] 
       – proces de ardere care se dezvoltă necontrolat în timp şi spaţiu; termen 

sinonim: incendiu.[1], [21] 
Foc deschis – arderea în aer liber, respectiv  arderea care nu se desfăşoară 

într–un  spaţiu închis de combustie; pot fi incluse în această categorie flacăra produsă 
de: brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire,  tăiere, 
sudare etc.; focul în aer liber, cu scop de încălzire sau pentru arderea de resturi 
menajere ori vegetale, precum şi flacăra care apare în urma unor reacţii chimice; în 
categoria foc deschis se includ şi materialele în stare incandescentă, aflate în situaţii 
deosebite, cum sunt:  împroşcările, deversările, răsturnările etc., care pot genera 
incendii datorită radiaţiei termice sau contactului direct cu materialele 
combustibile.[22], [23], [40] 

Garaj – construcţie/parte de construcţie/încăpere în care pe lângă parcare se 
asigură întreţinerea/repararea autoturismelor precum şi depozitarea de piese auto 
pentru schimb.[30] 

Gaz petrolier lichefiat (G.P.L.) – amestec de hidrocarburi menţinute în stare 
lichefiată sub presiune, care poate fi utilizat în fază gazoasă drept combustibil; 
elementele principale în compoziţia G.P.L. sunt: n – butanul, izobutanul, propanul.[21] 

G.P.L. – etan, gazolină.[32] 
Gaze inflamabile – substanţe care, în stare gazoasă, la presiune normală şi 

în amestec cu aerul devin inflamabile; punctul de fierbere la presiune normală este 
egal sau mai mic de 20 °C.[33] 

Inflamabil – material capabil să ardă cu flacără.[1], [3], [21] 
Inflamabilitate – proprietate a unui material de a fi inflamabil.[1], [3], [21] 
Incendiu – proces complex de ardere, cu evoluţie necontrolată, datorat 

prezenţei substanţelor combustibile şi a surselor de aprindere; apariţia şi dezvoltarea 
acestuia în timp şi spaţiu au efecte negative prin producerea de pierderi umane, 
pagube materiale etc. şi impune intervenţia organizată pentru stingere.[1], [16], [21] 

Inspecţie tehnică periodică – verificare tehnică a vehiculelor rutiere 
înmatriculate, efectuată la termenele stabilite, prin care se atestă continuitatea 
conformităţii acestora cu normele tehnice stabilite.[20] 

Intermediere în transporturile rutiere – operaţiune prin care un agent economic 
preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier naţional şi/sau internaţional pe care 
îl efectuează în nume propriu printr–un operator de transport rutier ori prin asociere cu alţi 
intermediari sau operatori din alte moduri de transport sau intermediază contractarea 
transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier.[20] 

Interval de explozie – valori ale concentraţiilor de gaze, vapori, pulberi, prafuri 
combustibile în aer, cuprinse între limita inferioară de explozie şi limita superioară de 
explozie.[2], [3], [6], [21] 
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Încălţăminte antistatică – încălţăminte încercată în conformitate cu metoda 
5.7  din  SR EN 344;  rezistenţa  electrică trebuie  să  fie  cuprinsă  între 100 kΩ şi 
1000 MΩ.[18], [21], [28], [37] 

Încălţăminte conductivă – încălţăminte încercată în conformitate cu metoda 
5.7 din SR EN 344; încălţămintea este conductivă în atmosferă uscată, iar rezistenţa 
electrică trebuie să fie de maxim 100 kΩ.[21] 

Încălţăminte de protecţie pentru uz profesional – încălţăminte înglobând 
elemente care protejează purtătorul de rănile rezultate din accidentele care se pot 
produce în mediul industrial, pentru care încălţămintea a fost concepută, echipată cu 
bombeu de securitate, destinat să îndeplinească o protecţie împotriva şocurilor la un 
nivel de energie echivalentă cu 100 J.[21] 

Încălţăminte de securitate pentru uz profesional – încălţăminte înglobând 
elemente care protejează purtătorul de rănile rezultate din accidentele care se pot 
produce în mediul industrial, pentru care încălţămintea a fost concepută, echipată cu 
bombeu de securitate, destinat să îndeplinească o protecţie împotriva şocurilor la un 
nivel de energie echivalentă cu 200 J.[21] 

Încărcare electrostatică – proces fizic prin care, pe corpuri solide, lichide sau 
vapori, apar sarcini electrice datorită unor acţiuni mecanice (frecare, ciocnire, vibraţii), 
termice, chimice etc.[21] 

Legare la pământ – legătură electrică a unui corp conductor la priza de 
pământ, pentru a asigura acestuia, în mod permanent, potenţialul pământului 
(considerat nul).[21], [28], [37] 

Legătură de echipotenţializare – legătură electrică între diferite puncte, 
pentru a asigura acestora acelaşi potenţial faţă de pământ.[21], [28] 

Licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier – 
documentul prin care un agent economic poate să execute activităţi conexe 
transportului rutier, pentru care s–a angajat să respecte prevederile caietului de 
sarcini, anexă la acesta.[20] 

Licenţă de execuţie pentru traseu – documentul în baza căruia operatorul de 
transport rutier obţine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin 
servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional pe un 
anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexă la aceasta.[20] 

Licenţă de execuţie pentru vehicul – documentul operatorului de transport 
rutier în baza căruia acesta poate să execute anumite categorii şi tipuri de transport, 
conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului pe care îl deţine sub orice 
titlu, pentru care s–a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini.[20] 

Licenţă de transport – documentul prin care se atestă că operatorul de 
transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, competenţă profesională, 
capacitate financiară şi bază tehnică materială, având dreptul să efectueze transporturi 
rutiere, cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu şi a 
prevederilor caietului de sarcini, anexă la aceasta.[20] 

Lichide foarte inflamabile – substanţe al căror punct de aprindere este mai mic 
de 21°C şi al căror punct de fierbere la presiune normală este mai mare de 20°C.[33] 

Lichide inflamabile – substanţe al căror punct de aprindere este mai mic 
decât 55°C şi care rămân lichide sub presiune, astfel încât în condiţii speciale, la 
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procesare de exemplu, sub presiune mare şi la temperatură ridicat, au capacitatea de 
a genera accidente industriale.[33] 

Limită de explozie – valoare minimă sau maximă a concentraţiei unei 
substanţe combustibile în aer sau în oxigen, pentru care explozia devine posibilă; 
limitele inferioară şi superioară sunt indicate, pentru gaze şi vapori, prin concentraţia în 
% vol., iar pentru prafuri, pulberi în g/m3.[2], [21] 

Limită inferioară de explozie (LIE) – concentraţia minimă a gazelor, a 
vaporilor, pulberilor, prafurilor, dispersii de G.P.L. (ceţuri), fibre etc. combustibile în aer, 
la care se poate genera explozia; sub limita inferioară de explozie amestecul nu poate 
să genereze explozie, datorită excedentului de aer.[2], [21], [25], [26] 

Limită inferioară de inflamabilitate (LII) – concentraţia minimă de gaz în aer, 
sub care nu mai are loc propagarea unei flăcări în prezenţa unei surse de 
aprindere.[2], [21] 

Limită superioară de explozie (LSE) – concentraţia maximă a gazelor, a 
vaporilor, pulberilor, prafurilor dispersii de G.P.L. (ceţuri), fibre etc. combustibile în aer, 
la care se poate genera explozia; peste limita superioară de explozie amestecul nu 
poate să genereze explozie, datorită deficitului de aer.[2], [21] 

Limită superioară de inflamabilitate (LSI) – concentraţia maximă de gaz în 
aer peste care nu mai are loc propagarea unei flăcări.[2], [21] 

Managementul riscurilor de incendiu – complex de activităţi cu scop definit, 
care se referă la identificarea, evaluarea, cuantificarea şi controlul riscurilor cu scop de 
minimizare a pierderilor care pot fi generate în urma unui incendiu.[21] 

Masă totală maximă autorizată – masa totală maximă a unui vehicul 
încărcat, declarată admisibilă de către autoritatea competentă.[19] 

Masă totală maximă autorizată – masa totală maximă a vehiculului încărcat, 
declarată admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă.[20] 

Maşină autopropulsată pentru lucrări – utilaj autopropulsat destinat, prin 
construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii, care circulă pe drum numai 
pentru a se deplasa între locul de garare şi locul unde execută lucrările, având o viteză 
care nu depăşeşte 30 km/h; maşină autopropulsată pentru lucrări realizată pe şasiu 
auto, care păstrează caracteristicile de performanţă ale autovehiculului de bază din 
care derivă, este asimilată cu automobilul special/autospecială.[36] 

Materii explozive – explozivii propriu-zişi, amestecuri explozive, pirotehnice şi 
simple, mijloacele de iniţiere, cele auxiliare de aprindere precum şi orice alte substanţe 
sau amestecuri de substanţe destinate să genereze reacţii chimice instantanee cu 
degajare de căldură şi gaze la temperatură ridicată.[29] 

Măsuri punctuale de p.s.i. – măsuri cu caracter specific de protecţie 
împotriva incendiilor, care se aplică într-o anumită zonă de lucru; bazat pe acest 
concept, riscurile pot fi punctuale.[21] 

Mediu conductor electric – zonă în care omul este frecvent sau permanent la 
potenţialul pământului, prin contact direct cu elemente de construcţie conductoare 
electric (pereţi sau pardoseli din metal, beton, mozaic, pământ etc.), cu obiecte 
conductoare electric sau acoperite cu materiale conductoare electric (în bazine de înot, 
în rezervoare metalice etc.).[21] 

Mentenabilitate – probabilitatea ca un element sau sistem tehnic să fie repus 
în stare de funcţiune într-un anumit interval de timp; acţiunile care asigură realizarea 
indicatorului de mentenabilitate se numesc acţiuni de mentenanţă.[21] 
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Microbuz/minibuz – autobuz pentru transportul în comun de persoane, cu 
număr redus de locuri pe scaune, destinat prin construcţie transportului a mai mult de 
9 persoane, inclusiv conducătorul, dar nu mai mult de 22 persoane, exclusiv 
conducătorul.[36] 

Minibuz (microbuz) – autovehicul destinat prin construcţie transportului a 
(10 ... 17) persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult 
de 22 persoane pe scaune şi în picioare.[20] 

Motocicletă – autovehicul cu două sau trei roţi, al cărui motor are o capacitate 
cilindrică mai mare de 50 cm3, cu sau fără ataş şi/sau o viteză maximă, prin 
construcţie, mai mare de 50 km/h, a cărui masă proprie nu depăşeşte 400 kg.[19] 

Motocicletă – motociclu prevăzut cu părţi fixe (de exemplu: rezervor de 
carburant, motor) în zona genunchilor şi cu suporturi pentru sprijinirea picioarelor, 
având o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi o viteză maximă, prin construcţie, 
mai mare de 45 km/h; poate avea ataş, care nu îi schimbă încadrarea.[36] 

Motociclu – autovehicul, în general cu două roţi amplasate într-un plan 
longitudinal vertical, cu suporturi sau platformă pentru sprijinirea picioarelor; poate 
avea şi ataş sau două roţi spate laterale simetrice, caz în care trebuie să îndeplinească 
cerinţele pentru autovehiculele cu trei roţi; în cazuri speciale, poate avea şi patru roţi; 
poate tracta o remorcă specifică.[36] 

Mototriciclu – motociclu cu trei roţi, cele din spate fiind amplasate simetric, 
având o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi/sau o viteză maximă, prin 
construcţie, mai mare de 45 km/h.[36] 

Mototriciclu uşor – mototriciclu având o capacitate cilindrică mai mică de 50 
cm3 şi o viteză maximă, prin construcţie, care nu depăşeşte 45 km/h.[36] 

Motocvadriciclu – motociclu cu patru roţi, asimilat mototriciclului, având o 
capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, o putere maximă a motorului mai mică sau 
egală cu 15 kW şi/sau o viteză maximă, prin construcţie, de peste 45 km/h; masa 
vehiculului trebuie să fie mai mică de 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate 
transportului de marfă, fără a include masa acumulatorilor pentru autovehiculele 
electrice).[36] 

Motocvadriciclu uşor – motociclu pe patru roţi, asimilat motociclului, având o 
masă proprie mai mică de 350 kg, fără a include şi masa acumulatorilor în cazul 
vehiculelor electrice, o viteză maximă, prin construcţie, mai mică de 45 km/h şi 
capacitatea cilindrică mai mică de  50 cm3 pentru cele echipate cu motor cu aprindere 
prin scânteie (a căror putere netă maximă nu depăşeşte 4 kW în cazul altor tipuri de 
motoare).[36] 

Motoretă/moped – motociclu având o capacitate cilindrică de cel mult 50 cm3 
şi o viteză maximă, prin construcţie, de cel mult 45 km/h.[36] 

Motoretă uşoară/moped uşor – motoretă având capacitatea cilindrică de cel 
mult 50 cm3 şi o viteză maximă care nu depăşeşte 25 km/h; este asimilată/asimilat 
bicicletei.[36] 

Motorină – fracţiune petrolieră obţinută prin distilarea primară a ţiţeiului, 
constituită dintr-un amestec de hidrocarburi C15 – C21 cu limite de fierbere între (250 ... 
380)° C, folosită drept combustibil în motoarele Diesel sau ca materie primă pentru 
unele procese de cracare termică şi catalitică pentru producerea benzinei; amestec de 
hidrocarburi lichide.[35] 
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Omologare pentru circulaţie – autorizare de admitere în circulaţia pe 
drumurile publice, în condiţiile reglementate a vehiculelor rutiere.[20] 

Operator de transport rutier – orice persoană juridică; română sau străină care 
deţine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere şi care efectuează transporturi 
rutiere interne şi /sau internaţionale, precum şi activităţi conexe acestora.[20] 

Operator de transport rutier român – orice operator cu sediul, domiciliul sau 
reşedinţa în România, iar cetăţenii străini folosiţi în activităţile persoanei juridice 
respective să aibă şi drept de muncă în România.[20] 

Parcaj/parking – spaţiu deschis şi/sau închis (parţial sau total) destinat 
parcării autovehiculelor, este alcătuit, de regulă, din locuri de parcare şi circulaţie 
rutiere (eventual şi circulaţii pietonale aferente), prevăzut sau nu cu accese 
supravegheate/controlate.[31] 

Parcaj (parking, parkhouse) – construcţie publică subterană sau supraterană 
cu unul sau mai multe niveluri, destinată staţionării autovehiculelor.[30] 

Parcare – staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate.[19] 
Pericol de explozie – stare care precede unei explozii.[21] 
Pericol de incendiu – stare care precede unui incendiu.[42] 
Prevenire a incendiilor – măsuri prealabile destinate să împiedice iniţierea 

unor incendii şi/sau să limiteze efectele acestora.[1], [21] 
Priză de pământ – instalaţie care asigură o legătură electrică directă cu 

pământul, a unei instalaţii electrice sau a unor echipamente electrice.[21], [28], [37] 
Produse petroliere – amestec de hidrocarburi lichide obţinute din prelucrarea 

ţiţeiului prin procedee distructive şi nedistructive; acestea se clasifică în:[35] 
 – albe: benzină, white–spirit, petroluri, motorine etc.; 
 – negre: păcură, combustibili speciali, uleiuri lubrifiante etc.; 
 – speciale: benzen, toluen, acizi naftenici etc. 
Protecţie împotriva incendiilor – materiale, sisteme, echipamente, clădiri 

sau construcţii utilizate pentru a diminua atât pericolul cât şi riscul de incendiu pentru 
persoane şi bunuri, prin detectare, stingere sau localizare a incendiului.[21] 

Remorcă – vehicul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul.[19] 
Remorcă – vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie şi 

care este destinat să fie tractat de autovehicul.[20] 
Remorcă atipică – remorcă care, prin construcţie şi echipare, nu se 

încadrează în nici una dintre categoriile de remorci definite.[36] 
Remorcă/vehicul tractat – vehicul fără motor, destinat prin construcţie să fie 

tractat de autovehicule.[36] 
Remorcă utilitară – vehicul tractat, destinat transportului de marfă, fără 

amenajări speciale.[36] 
Remorcă utilitară camion – remorcă destinată prin construcţie şi echipare 

transportului de bunuri pe o platformă cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu 
prelată.[36] 

Remorcă utilitară furgon – remorcă destinată prin construcţie şi echipare 
transportului de bunuri într–o structură închisă.[36] 

Remorcă specializată – remorcă dotată cu amenajări specifice, destinată 
transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, 
materiale în vrac (în remorci basculabile).[36] 
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Remorcă specială – remorcă cu platformă coborâtă pentru transporturi foarte 
grele, remorcă dotată cu amenajări specifice, destinată prin construcţie efectuării de 
servicii şi/sau de lucrări speciale, ca de exemplu: remorcă echipată cu grupuri 
electrogene, motocompresoare, macarale, bucătării de campanie, staţii radio, 
dormitoare de campanie, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte, vagoane de circ 
etc.[36] 

Remorcă lentă – vehicul tractat care, prin construcţie, inclusiv construcţia 
dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole sau forestiere, cu 
o viteză maximă care nu depăşeşte 30 km/h; din această categorie fac parte remorcile 
agricole, forestiere, destinate construcţiilor, pavilioane apicole etc.[36] 

Remorcă de persoane – remorcă lentă pentru transportul de persoane în 
agricultură sau în activităţi extractive (poate avea şi amenajări de cazare ori pentru 
efectuarea unor lucrări) sau pentru transportul turiştilor în zone de agrement, care 
poate fi tractată numai de autovehicule având o viteză maximă, prin construcţie, ce nu 
depăşeşte 30 km/h.[36] 

Remorcă uşoară – remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu 
depăşeşte 750 kg.[19] 

Reziduuri de carbură tehnică de calciu – şlam (nămol, mâl).[22] 
Rezistenţa electrică de dispersie a unei prize de pământ – rezistenţa 

electrică echivalentă a prizei de pământ (dimensionată pentru o instalaţie de protecţie 
la trăsnet sau pentru electrosecuritatea muncii la un utilaj sau grup de utilaje).[21], [28] 

Risc de explozie – probabilitate de iniţiere a unei explozii; admite sinonimele: 
risc de iniţiere a unei explozii; risc de apariţie a unei explozii; risc la explozie.[1], [21], 
[23], [24] 

Risc de explozie – produsul scalar dintre probabilitatea de producere a unei 
explozii şi probabilitatea apariţiei consecinţelor generate de aceasta.[22], [25], [26] 

Risc de incendiu – probabilitatea izbucnirii incendiilor în spaţii, încăperi, 
construcţii sau compartimente de incendiu sau instalaţii; în cele cu funcţii civile 
(publice) se exprimă prin riscuri de incendiu, iar în cele destinate activităţilor de 
producţie şi de depozitare se exprimă prin categorii de pericol de incendiu.[16] 

Risc de incendiu – probabilitate de iniţiere a unui incendiu; admite 
sinonimele: risc de iniţiere a unui incendiu; risc de apariţie a unui incendiu; risc la 
incendiu; risc de izbucnire a unui  incendiu. [21], [1] 

– criteriu de performanţă care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a 
incendiilor, determinată de interacţiunea proprietăţilor specifice materialelor 
şi substanţelor combustibile cu sursele potenţiale de aprindere, în anumite 
împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu.[41] 

Rulotă/caravană – remorcă echipată cu axă centrală, destinată, prin 
construcţie şi amenajări specifice, cazării de persoane.[36] 

Scuter – motociclu fără părţi fixe în zona genunchilor, la care picioarele 
conducătorului se sprijină pe o platformă/podea; dacă are o capacitate cilindrică mai 
mare de 50 cm3 şi/sau o viteză maximă, prin construcţie, mai mare de 45 km/h; este 
asimilată motocicletei.[36] 

Scuter uşor – scuter având capacitatea cilindrică de cel mult 50 cm3 şi o 
viteză maximă, prin construcţie, care nu depăşeşte 25 km/h; este asimilat motoretei 
uşoare.[36] 
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Semiremorcă – remorcă a cărei greutate totală maximă autorizată este 
preluată în parte de către autovehiculul trăgător.[19] 

Semiremorcă – remorcă prevăzută, în locul axei directoare, cu un sistem de 
articulaţie cu pivot care se cuplează cu şaua autotractorului; axa sau grupa de axe 
este situată în spatele centrului de greutate al vehiculului considerat uniform încărcat, 
astfel încât o parte semnificativă a greutăţii sale totale maxime autorizate este 
suportată de şaua autotractorului.[36] 

Semiremorcă utilitară – vehicul tractat destinat transportului de marfă, fără 
amenajări speciale.[36] 

Semiremorcă utilitară camion – semiremorcă destinată prin construcţie şi 
echipare transportului de bunuri pe o platformă cu sau fără obloane, care poate fi 
acoperită cu prelată.[36] 

Semiremorcă utilitară furgon – semiremorcă destinată, prin construcţie şi 
echipare, transportului de bunuri într–o structură închisă.[36] 

Semiremorcă specializată – semiremorcă dotată cu amenajări specifice, 
destinată transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, 
animale, materiale vrac (în remorci basculabile).[36] 

Semiremorcă specială – remorcă cu platformă coborâtă, pentru transporturi 
foarte grele, remorcă dotată cu amenajări specifice, destinată prin construcţie efectuării 
de servicii şi/sau de lucrări speciale, ca de exemplu: semiremorcă echipată cu grupuri 
electrogene, motocompresoare, bucătării de campanie, staţii radio, dormitoare de 
campanie, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte etc.[36] 

Semiremorcă lentă – vehicul tractat care prin construcţie, inclusiv construcţia 
dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole, forestiere, 
destinate construcţiilor, pavilioanelor apicole etc.[36] 

Semiremorcă atipică – remorcă, care prin construcţie şi echipare, nu se 
încadrează în nici una dintre categoriile de remorci definite.[36] 

Service auto – activitate de întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor conform 
[31] se admit doar activităţi de întreţinere (schimb ulei motor, cutie de viteze, 
geometrie, faruri semnalizare, spălare exterioară şi interioară, presiune pneuri); se 
interzic lucrările de vopsitorie, tinichigerie, formare/întreţinere baterii acumulatori.[31] 

Sistem tehnic – ansamblu de elemente tehnice, piese, instalaţii, utilaje etc., 
care lucrează într–un sistem interdependent, constituind un întreg organizat, destinat 
unui anumit scop.[2] 

Şoc electric – efectul patofiziologic care apare la trecerea curentului electric 
prin corpul omului sau prin corpul unui animal.[15] 

Staţie de distribuţie – orice instalaţie în care benzina este distribuită dintr-un 
rezervor fix de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor.[34] 

Staţii pentru distribuţie a carburanţilor – activitate de transferare a carburanţilor 
(benzină, motorină) din rezervoare proprii în rezervoarele autovehiculelor prin intermediul 
pompelor de distribuţie; se desfăşoară în spaţii amenajate anume, alcătuite, de regulă, din 
pompe de carburanţi, rezervoare tampon de carburanţi, cabine etc.[27], [31] 

Substanţe explozive – substanţe care pot exploda sub efectul unei flăcări sau 
care sunt mai sensibile la şocuri sau frecare decât dinitrobenzenul.[33] 

Substanţe oxidante – substanţe care dau naştere la reacţii puternic exoterme 
atunci când intră în contact cu alte substanţe, în special cu cele inflamabile.[33] 

 22



Prevenirea  incendiilor  la  autovehicule ___________________________________ 

Sursă de aprindere – sursă care conţine energia necesară aprinderii 
materialelor şi substanţelor combustibile; energia sursei trebuie să fie egală sau 
superioară energiei minime de aprindere a acestora.[21] 

Temperatură de aprindere – temperatură minimă la care un material 
combustibil degajă vapori sau gaze combustibile într–o anumită cantitate, astfel încât, 
după inflamarea lor de la o sursă de aprindere materialul continuă să ardă fără aport 
caloric din exterior.[2], [21] 

Temperatură de autoinflamare – temperatura minimă, până la care este 
necesar să se încălzească o substanţă combustibilă, pentru a se putea produce 
aprinderea amestecului de vapori – aer, fără a veni în contact cu o sursă de 
aprindere.[2], [21] 

Temperatură de inflamabilitate – temperatura minimă, începând de la care, 
în condiţii 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.[2], [21] 

Tractor – autovehicul destinat prin construcţie şi echipare, tractării altor 
vehicule sau efectuării unor lucrări specifice.[19] 

Tractor – autovehicul de tracţiune destinat prin construcţie şi echipare tractării, 
împingerii şi /sau acţionării diverselor vehicule sau utilaje agricole, industriale etc.[36] 

Tractor agricol sau forestier pe roţi – tractor destinat efectuării unor lucrări 
în agricultură şi silvicultură prin tractarea, purtarea şi, după caz, acţionarea unor 
remorci sau utilaje speciale în aceste domenii, fiind, în general, tractor lent, cu o viteză 
cuprinsă între 6 şi  40 km/h; el poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură sau 
un însoţitor.[36] 

Tractor monoax sau motocultor – tractor fără mecanism de direcţie, a cărui 
viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 25 km/h; el poate fi susţinut şi condus 
de un conducător pedestru sau poate fi dotat cu un cărucior ori cu o remorcă 
prevăzută cu un scaun pentru conducător, fără însă a se depăşi o masă totală maximă 
autorizată de 2,5 tone, inclusiv masa motocultorului.[36] 

Transport rutier – orice operaţiune de transport care se realizează cu 
vehicule rutiere pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă 
vehiculul rutier este, pe o anumită porţiune a drumului, transportat la rândul său pe/de 
pe un alt mijloc de transport; activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate 
operaţiuni de transport rutier.[20] 

Transport special – transport de mărfuri, bunuri sau persoane efectuat cu 
unul sau mai multe vehicule în condiţii speciale de transport.[20] 

Transport specializat – transport de mărfuri, bunuri sau persoane cu vehicule 
prevăzute cu amenajări speciale în acest scop.[20] 

Transvazare – operaţie de trecere a unui fluid (lichid, gaz etc.) sau a unui 
material pulverulent dintr-un recipient în altul prin curgere gravitaţională, pompare 
etc.[21], [28], [37] 

Tren rutier pentru materiale lungi – combinaţie de vehicule formată dintr-un 
autoremorcher şi o remorcă atipică (axă simplă sau dublă cu platformă de încărcare), 
legătura dintre autovehicule fiind asigurată prin materialele lungi transportate (ţevi, buşteni 
etc.), precum şi printr-un sistem de siguranţă suficient de robust care să facă imposibilă 
desprinderea remorcii de vehicul în orice situaţie (pante mari, frânare bruscă etc.).[36] 
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Tren rutier de marfă – combinaţie de vehicule formată dintr-un autoremorcher 
şi o remorcă pentru transport de bunuri ori, în agricultură, dintr-un tractor agricol şi una 
sau două remorci lente.[36] 

Tren rutier de persoane – combinaţie de vehicule folosite în agricultură, 
formată dintr-un tractor agricol şi una sau două remorci de persoane (muncitori 
agricoli), precum şi în scopuri de agrement, formată dintr-un autovehicul şi remorci de 
persoane, care prin construcţie nu poate depăşi viteza de 30 km/h.[36] 

Troleibuz – vehicul care este cuplat la o reţea electrică, dar care nu circulă pe 
şine; acesta nu include vehiculele cum ar fi tractoarele agricole, a căror utilizare în 
transportul rutier de persoane sau mărfuri ori pentru tractarea unor vehicule care 
transportă persoane sau mărfuri nu este decât ocazională.[19] 

Troleibuz – autobuz acţionat electric, prin captarea curentului electric de la o 
linie de contact.[36] 

Unelte antiscântei – scule confecţionate din materiale neferoase (uzual din 
bronz), care prin lovire nu generează scântei în zonele de lucru cu risc de explozie.[21] 

Vehicul blindat – vehicul special destinat protecţiei pasagerilor şi/sau 
mărfurilor transportate şi care satisface cerinţele protecţiei de blindaj împotriva 
gloanţelor.[36] 

Vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase – vehicul care este astfel 
construit şi echipat, încât respectă condiţiile tehnice impuse prin reglementările în 
vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase.[20] 

Vehicul – sistem mecanic care se deplasează pe drum cu sau fără mijloace 
de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri 
ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.[19] 

Vehicul articulat – combinaţie de vehicule formată dintr-un autotractor cu şa 
şi o semiremorcă.[36] 

Vehicul lent – vehicul sau combinaţie de vehicule având prin construcţie o 
viteză, maximă care nu depăşeşte 30 km/h.[36] 

Vehicul rutier – sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace 
proprii de propulsare şi care se utilizează pentru transportul de persoane, de mărfuri, 
de bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau de lucrări; fac excepţie vehiculele cu 
tracţiune animală şi cele împinse sau trase cu mâna.[20] 

Zonă cu risc de explozie – zonă (spaţiu) în care pot fi generate amestecuri 
de gaze, vapori, pulberi, prafuri, dispersii de G.P.L. (ceţuri), fibre etc., în concentraţii 
care pot da naştere unei atmosfere explozive în amestec cu aerul sau cu oxigenul.[21] 

Zonă fără risc de explozie – zonă (spaţiu) în care nu pot fi generate 
amestecuri de gaze, vapori, pulberi, prafuri, dispersii de G.P.L. (ceţuri), fibre etc., în 
concentraţii care pot da naştere unei atmosfere explozive în amestec cu aerul sau cu 
oxigenul.[21] 
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CAPITOLUL 1 
 

TRANSPORTUL RUTIER. ELEMENTE GENERALE 
 
 

1.1 Generalităţi 
1.1.1 Categorii, tipuri şi activităţi conexe transportului rutier 

 1.1.1.1 Categorii de transporturi rutiere 
  
 Categoriile de transporturi rutiere sunt stabilite de legislaţia în 
vigoare şi se clasifică conform cu prezentul capitol. 

Clasificare din punct de vedere al desfăşurării transportului rutier: 
  – transport rutier naţional; 
  – transport rutier internaţional. 
 Clasificare din punct de vedere al caracterului transportului rutier: 
  – transport public; 
  – transport în interes propriu. 
 Clasificare din punct de vedere al caracterului activităţilor de 
transport: 
  – transporturi propriu-zise; 
  – activităţi conexe: 

 activităţi desfăşurate în cadrul autogării; 
 activitatea de agenţie de voiaj; 
 activitatea de intermediere a transporturilor; 
 activitatea de colectare, expediere şi distribuţie a 
mărfurilor; 

 activitatea de mesagerie. 
 
 
 1.1.1.2 Tipuri de transporturi rutiere 
  

Transporturile de mărfuri şi bunuri se clasifică în: 
  – transporturi de mărfuri generale; 
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  – transporturi de mărfuri perisabile; 
  – transporturi de mărfuri periculoase; 
  – transporturi de animale vii; 
  – transporturi de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni depăşite; 
  – transporturi cu vehicule specializate; 
  – transporturi speciale cu vehicule; 
  – alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului 
transporturilor. 
 Transporturile de persoane se clasifică în: 
  – transporturi prin servicii regulate; 
  – transporturi prin servicii regulate speciale; 
  – transporturi prin curse ocazionale, altele decât turistice; 
  – transporturi prin curse ocazionale turistice; 
  – transporturi în regim de taxi: 
  – transporturi în regim rent a car; 
  – alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului 
transporturilor; 

– transport mixt de mărfuri şi persoane. 
 
 1.1.1.3 Activităţi conexe transportului rutier 

 
Principalele activităţi conexe transportului rutier sunt: 

– autogară şi activităţile desfăşurate în cadrul ei; 
  – activitatea de agenţie de voiaj; 
  – activitatea de intermediere a activităţilor de transport; 
  – activitatea de colectare şi expediere a mărfurilor; 
  – activitatea de mesagerie; 
  – alte activităţi conexe. 

 
1.1.2 Echipamentul electric al unui automobil  
 
Echipamentul electric al unui automobil îndeplineşte următoarele 

funcţii: 
  – asigură aprinderea amestecului carburant în cilindrii 
motorului, la automobilele echipate cu motoare cu aprindere prin 
scânteie; 
  – asigură pornirea automată a motorului; 
  – asigură iluminatul interior şi exterior; 
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  – pune în funcţiune diversele aparate auxiliare şi dispozitive 
de semnalizare şi control. 
 Echipamentul electric al unui automobil cuprinde două părţi 
principale: 
  – sursa de energie electrică; 
  – receptoarele de energie electrică. 
 Legătura între sursele de energie electrică şi diversele receptoare 
se face prin intermediul conductoarelor electrice. 

 
 
1.2 Instalaţia electrică 

 
Este cea mai complexă instalaţie a unui autovehicul şi cuprinde o 

varietate de aparate, subansamble şi organe, unele acţionate de 
energie electrică; altele care o generează. 
 
 1.2.1 Tipuri de instalaţii electrice ale unui autovehicul 
 
 Principalele tipuri de instalaţii electrice ale unui autovehicul sunt: 
 – instalaţia electrică de pornire; 
 – instalaţia electrică a farurilor; 
 – instalaţii electrice pentru iluminarea interioară, exterioară şi 
pentru semnalizarea optică; 

– instalaţia electrică a claxonului; 
– instalaţia electrică a ştergătoarelor şi spălătoarelor de parbriz; 
– instalaţia electrică de reglare a oglinzilor; 
– instalaţia electrică de ridicare/coborâre a geamurilor portierelor; 
– echipamentul electric auxiliar: 

• instalaţia electrică de climatizare; 
• bricheta electrică; 
• instalaţia electrică a electroventilatorului radiatorului din 

sistemul de răcire a motorului; 
• echipamente radio, casetofoane, CD–playere şi televizoare 

pentru automobile; 
• instalaţiile de alarmă şi închidere centralizată; 

– aparatele electrice de măsurare şi control de la bordul 
autovehiculului; 

– instalaţii de semnalizare a avariilor; 
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– întreruptoare, comutatoare, relee şi casete cu siguranţe; 
– conductoarele electrice de legătură. 
În principiu, instalaţia electrică a unui autovehicul cuprinde:  
– subansamble ce debitează curentul electric (baterie de 

acumulatori; generator); 
– cabluri de diverse tipuri şi dimensiuni care asigură circulaţia 

curentului electric; echipamente de reglare şi protecţie (releu regulator; 
siguranţe fuzibile); 

– diverse receptoare (instalaţie de aprindere a motorului 
autovehiculului; demaror electric, motoare electrice de acţionare a unor 
echipamente auxiliare ale autovehiculului – ştergătoare de parbriz, 
lunetă sau faruri, ventilator de climatizare, pompă pentru lichidul spălător 
de parbriz, ventilator – motor, pompă de combustibil, claxon, faruri, 
lămpi de iluminare a habitaclului, compartimentului–motor, portbagajului 
şi bordului, radio auto şi alte aparate electronice, rezistoare pentru 
dezaburirea lunetei, încălzire ulei, alte accesorii – brichetă, ceas etc.); 

– aparate de măsurare şi control ale diverselor sisteme şi 
instalaţii ale autovehiculului, inclusiv cea electrică (ampermetru şi 
voltmetru, termometru pentru lichidul de răcire, manometru presiune 
ulei, vitezometru, indicator nivel benzină, manocontact de aprindere a 
stopurilor de frână, avertizoare luminoase pentru presiune ulei, 
temperatură lichid de răcire, semnalizatorul de schimbare a direcţiei de 
mers înapoi, frână de mână, încălzire lunetă, lămpi de mers înapoi, 
încărcare baterie etc.). 

Instalaţia electrică este de tensiune continuă, lucrând, pentru 
autoturisme, în general la 12V, (autovehicule mari – în general, la 24V). 

Componentele instalaţiei se amplasează, în principal, 
respectându-se necesităţile funcţionale şi de protejare a acestora, în 
vederea unei corecte funcţionări şi a unei durate de viaţă 
corespunzătoare. Se are în vedere, o bună accesibilitate la acele 
echipamente care, periodic sunt supuse operaţiilor de întreţinere, 
reparare sau înlocuire. 

În vederea uşurării operaţiilor de verificare şi control s-au adoptat, 
în ultima vreme, sisteme de diagnoză electrică, permiţând verificarea 
rapidă atât a instalaţiei de aprindere a motorului, precum şi a instalaţiei 
electrice în general.  

Se recomandă controlul periodic şi completarea, atunci când este 
necesar, a nivelului electrolitului din bateria de acumulatoare, precum şi 
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verificarea funcţionării releului regulator, generatorului, demarorului electric, 
instalaţiei de aprindere, întinderii curelei de antrenare a generatorului etc. 

În principiu, instalaţia electrică a autovehiculelor funcţionează 
astfel: generatorul, acţionat de la motorul autovehiculului, debitează 
energia, reglată de releul regulator, în instalaţie, către receptoare şi, 
când este necesar şi către bateria de acumulatoare. Energia electrică 
acumulată în baterie este debitată în instalaţie numai în anumite cazuri 
(la pornire sau când generatorul nu debitează suficient). 

De regulă, subansamblele instalaţiei sunt conectate numai printr-un 
singur conductor, cel pozitiv în general, marea majoritate a lor fiind 
legate direct la masă. În acest mod, circuitul electric se stabileşte prin 
structura metalică a autovehiculului. Se obţine, astfel, atât o simplificare 
a instalaţiei electrice, cât şi o economie de conductoare electrice. 

Majoritatea componentelor instalaţiei electrice sunt conectate la 
tensiune (acţionate) de la bordul autovehiculului, fie prin intermediul 
cheii de contact, fie prin diverse manete sau întreruptoare speciale; de 
asemenea, tot la bord se află aparatele şi indicatoarele electrice care 
permit controlul permanent al modului de funcţionare a instalaţiei 
electrice şi a altor subansamble ale autovehiculului. 

 
 
1.2.2 Surse de energie electrică 
 
1.2.2.1 Bateria de acumulatoare 
 
Grup de două sau mai multe elemente acumulatoare de energie 

electrică, legate între ele, în paralel sau în serie; are rolul unei surse de 
energie electrică. 

Bateria de acumulatoare furnizează energie electrică când 
generatorul de energie electrică nu funcţionează (autovehiculul este 
oprit), dacă energia electrică debitată la bornele generatorului nu este 
suficientă, întrucât viteza de turaţie a motorului este prea mică, iar 
majoritatea receptoarelor sunt în funcţiune (situaţie specifică 
generatorului de tensiune continuă) şi la pornirea motorului 
autovehiculului, este necesar un curent foarte mare (peste 100 A) care 
depăşeşte capacitatea maximă a generatorului. 

Bateria de acumulatoare este caracterizată de: 
   – tensiunea maximă pe care o poate furniza (V); 
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   – capacitatea (Ah); 
   – intensitatea curentului electric pe care îl poate debita (A); 
   – dimensiuni; 
   – greutate. 
Bateriile de acumulatoare folosite în prezent pe autoturisme au 

tensiuni maxime de 12 V sau 24 V şi capacităţi (cantitatea de energie 
electrică pe care bateria, complet încărcată, poate să o debiteze unui 
circuit electric până ce tensiunea la borne scade la valoarea minimă pe 
fiecare element) variind între 32 şi (80 ... 100) Ah. 

 
1.2.2.2 Generatorul de energie electrică 
 
Generatorul de energie electrică trebuie să alimenteze 

receptoarele electrice şi să asigure încărcarea bateriei de acumulatoare 
cu care este cuplat în paralel. 

Încărcarea bateriei se realizează în timpul funcţionării motorului, 
numai dacă generatorul are o tensiune mai mare decât cea de la 
bornele bateriei. 

Principalele tipuri de generatoare utilizate sunt: 
– generatorul de tensiune continuă (numit şi dinam), transformă 

energia mecanică în energie electrică, pe baza inducţiei electro-
magnetice; 

– generatorul de tensiune alternativă (numit şi alternator) cu 
redresoare, poate asigura încărcarea bateriei de acumulatoare la viteze 
mici de rotaţie şi chiar la mersul în gol al motorului. 

 
 
1.2.3 Echipamentul de aprindere 
 
Echipamentul de aprindere al automobilului foloseşte la 

producerea, într-un anumit moment, a scânteii electrice necesare 
aprinderii amestecului carburant din cilindrii motorului. 

În sistemul de aprindere prin scânteie, cu baterie–bobină, la 
motoarele cu carburator după aspiraţia şi comprimarea amestecului 
carburant în cilindru, prin intermediul unui transformator de înaltă 
tensiune denumit „bobină de inducţie” se transformă joasa tensiune, în 
înaltă tensiune, necesară producerii scânteii între electrozii bujiei. 
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Circuitul primar se compune din: bateria de acumulatoare, 
ampermetrul, contactul, siguranţa fusibilă, înfăşurarea primară a bobinei, 
variatorul, ruptorul cu contactul mobil/contactul fix şi masa. 

Circuitul secundar cuprinde: înfăşurarea secundară din bobina de 
inducţie, distribuitorul şi bujiile. De la bujii, curentul electric trece prin 
masă şi se întoarce la înfăşurarea secundară. 

Sistemele moderne de aprindere folosesc circuite de formare, 
care generează impulsuri comandate de înaltă tensiune. 

 
1.2.3.1 Bobina de inducţie 
 
Componentă a instalaţiei de aprindere, care transformă 

tensiunea, provenită de la bateria de acumulatoare, din circuitul primar 
de joasă tensiune (12 V) în înaltă tensiune (15 ... 20) KV în circuitul 
secundar al instalaţiei. Bobina este formată dintr–un miez din fier şi 
două înfăşurări (bobinaje): primară şi secundară. 

La întreruperea curentului primar se induce în secundar, înaltă 
tensiune. În momentul închiderii circuitului primar, în circuitul secundar 
este indusă înaltă tensiune, dar de sens contrar celei din timpul 
deschiderii circuitului primar. Tensiunea secundară produsă de bobină 
tinde să scadă la creşterea vitezei de rotaţie, în timp ce tensiunea cerută 
la bujii trebuie să fie cu atât mai mare, cu cât regimul motorului este mai 
înalt (viteză de rotaţie mare şi deschideri mari ale obturatorului, 
respectiv presiuni mari de comprimare). De asemenea, tensiunea cerută 
creşte mult, aproape se dublează, în regimurile de accelerare. 

Bobina primară are (200 ... 300) spire din sârmă emailată din 
cupru de (0,4 ... 0,8) mm. Bobina secundară are (18.000 ... 27.000) 
spire din sârmă emailată din cupru de (0,06 ... 0,10) mm diametru. 
Ambele înfăşurări unt realizate pe un miez comun, format din table 
subţiri din fier. Înfăşurarea primară este înconjurată la exterior de tole 
din cupru, care, împreună cu miezul, formează circuitul magnetic al 
bobinei. Bobinele se dispun într-o carcasă metalică, închisă de o calotă 
din răşini dure, în care se realizează locaşurile pentru terminalele 
cablurilor (fişelor) ce leagă circuitul primar cu bateria (cheia de contact) 
şi cu ruptorul, iar circuitul secundar, cu locaşul central, prin fişa centrală, 
cu distribuitorul. Spaţiul dintre bobine şi carcasă este umplut cu ulei 
mineral sau alt material izolant. 
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La închiderea circuitului primar, când contactele ruptorului se 
întâlnesc, curentul creşte treptat şi nu atinge valoarea sa maximă până 
la redeschiderea contactelor. Valoarea curentului primar (Ti) în 
momentul deschiderii contactelor, când T = Ti, adică după consumarea 
duratei în care contactele au stat închise, este mai mică decât valoarea 
sa maximă (Tmax) şi scade brusc, aproape instantaneu (în mai puţin 
decât a zecea mie parte dintr-o secundă). 

În bobina secundară se induce, ca urmare o tensiune înaltă ce ar 
atinge o valoare maximă foarte ridicată dacă nu s–ar amorsa scânteia, 
ceea ce se întâmplă când tensiunea ajunge la valoarea Vb, de  (15...20) 
kV. Intensitatea curentului secundar atinge valori foarte mari (câteva 
zeci de amperi) într-un timp extrem de scurt – de ordinul unei milionimi 
de secundă. Scânteia produsă în această fază este strălucitoare, 
puternică, asigurând aprinderea amestecului la funcţionarea motorului în 
regim termic normal. 

Imediat după descărcare, tensiunea secundară scade până la 
valori de (200...500)V, iar intensitatea curentului ajunge la valori de 
ordinul a zeci de miliamperi. Scânteia produsă în această fază este mult 
mai slabă şi mai puţin strălucitoare. Ea are în schimb o durată de 
existenţă cu mult mai mare (câteva miimi de secundă) şi, ca atare, 
corespunde cerinţelor aprinderii la rece. 

Mărimea tensiunii secundare depinde de câţiva factori principali. 
Astfel, tensiunea bateriei de acumulatori are o influenţă însemnată, ceea 
ce explică dificultăţile pornirii la rece când bateria nu este bine încărcată. 
De asemenea, diminuarea curentului primar prin creşterea rezistenţei 
circuitului, ca de exemplu prin legături electrice slabe sau oxidate, duce 
la atenuarea scânteii la bujie. 

Tensiunea cerută la bujii creşte la accelerarea motorului, 
deschiderile obturatorului sunt reduse şi viteza de rotaţie a motorului 
sunt moderate în prima fază, iar în cea de-a doua fază, obturatorul este 
complet deschis şi viteza de rotaţie a motorului maximă. Tensiunea în 
cea de-a doua fază este aproape de două ori mai mare decât în prima 
fază.  

O creştere şi mai mare a tensiunii necesare are loc la accelerare. 
Tensiunea disponibilă scade la creşterea excesivă a vitezei de rotaţie, 
astfel încât la o viteză de rotaţie foarte mare a motorului, respectiv la 
viteze mari de înaintare a automobilului, dacă viteza de rotaţie scade 
sub cea cerută, apar rateuri la aprindere. 
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La creşterea tensiunii cerute, odată cu majorarea regimului 
funcţional al motorului, contribuie şi influenţa presiunii de comprimare 
asupra tensiunii solicitate. Se mai observă, pe altă parte, că tensiunea 
necesară este cu atât mai mare, cu cât raportul de comprimare este mai 
mare. 

 
1.2.3.2 Ruptorul – distribuitor 
 
Ruptorul–distribuitor se compune din ruptorul propriu-zis, care 

întrerupe curentul primar, distribuitorul înaltei tensiuni către bujii, 
condensator şi regulatoare de avans. 

Ruptorul întrerupe curentul în circuitul primar al bobinei cu 
ajutorul unui contact fix, legat la masă şi a unui contact mobil, izolat de 
masa maşinii. 

Readucerea în poziţia iniţială a contactului mobil se face cu 
ajutorul unei lamele arc, montată în spatele contactului mobil. 

Distribuitorul are rolul de a distribui înalta tensiune la bujii, în 
conformitate cu ordinea prescrisă de aprindere a amestecului carburant 
în cilindrii motorului. 

Condensatorul ruptorului are rolul de a asigura reducerea 
perturbaţiilor de înaltă frecvenţă  care  apar  la  funcţionarea  ruptorului.  
Condensatorul  este montat în paralel cu contactele motorului şi trebuie 
să aibă capacitatea electrică cuprinsă între 0,1 µF şi 0,25 µF. 

Regulatoarele de avans; în timpul funcţionării motorului, avansul 
la aprindere se reglează automat în funcţie de viteza de rotaţie şi 
sarcină cu ajutorul regulatorului de avans centrifugal (modifică automat 
avansul la aprindere, în funcţie de viteza de rotaţie a arborelui cotit) şi a 
celui prin depresiune (vacuumatic – comandat de depresiunea care 
există în conducta de aspiraţie a motorului). 

În afara acestor regulatoare de avans automate, ruptorul–
distribuitor este prevăzut în plus cu un dispozitiv de reglare manuală a 
avansului, numit regulator de avans octanic sau corector de cifră 
octanică. 

 
1.2.3.3 Bujia 
 
Bujia serveşte la producerea scânteilor electrice, necesare 

aprinderii amestecului carburant. Scânteia se produce între electrozii 
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bujiei, aceasta fiind înşurubată în chiulasa motorului, într-un orificiu 
filetat ce pătrunde în camera de ardere a motorului. 

Curentul electric trece prin fişe şi apoi de la electrodul central la 
electrodul lateral sub formă de scânteie, iar de aici ajunge prin corpul 
bujiei la masă; deoarece există înaltă tensiune, izolatorul bujiei, care 
este construit din porţelan, trebuie să se afle în stare de funcţionare, 
fără crăpături, fisuri şi curat, în caz contrar, curentul electric trece direct 
la masă fără să mai producă scânteia între electrozi. 

Caracteristicile principale ale bujiei sunt: diametrul şi lungimea 
părţii filetate care se înşurubează în chiulasa motorului, tipul filetului, 
valoarea termică a bujiei. 

Valoarea termică a unei bujii reprezintă o cifră de comparaţie 
care arată comportarea bujiei faţă de solicitarea termică. Din punct de 
vedere al valorii termice, bujiile pot fi calde sau reci. La motoarele cu 
viteză de rotaţie mare şi cu raport de compresie ridicat se utilizează bujii 
reci, iar la motoarele cu viteză de rotaţie mică şi cu raport de compresie 
scăzut se folosesc bujii calde, tipul respectiv de bujii fiind precizat de 
uzinele constructoare pentru fiecare automobil. 

 
 
1.2.4 Electromotorul de pornire 
 
Electromotorul de pornire (demarorul) este un motor electric de 

tensiune continuă, care se utilizează la rotirea arborelui cotit pentru 
pornirea motorului automobilului, transformând energia electrică în 
energie mecanică. 

La capătul exterior al axului electromotorului se fixează 
mecanismul de acţionare cu pinionul de cuplare, care la pornire 
acţionează coroana dinţată a volantului, punându–l în mişcare. 

 
 
1.2.5 Echipamentul de iluminare şi semnalizare 
1.2.5.1 Lămpi pentru iluminat 
 
Lampa pentru iluminat este o sursă de lumină utilizată pentru 

echipamentul de iluminare şi semnalizare optică. Acestea sunt alcătuite 
dintr-un filament (sau mai multe) din aliaje de tungsten sau wolfram, 
menţinut de un suport special în centrul unui glob de sticlă (uneori din 
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cuarţ), vidat  sau  conţinând  un  gaz  inert.  În prezent lămpile de la 
faruri sunt de tip bilux. Ele se utilizează şi la lămpile cu funcţiuni multiple 
(poziţie, frână, direcţie de mers etc.). Lămpile sunt dimensionate la 
tensiunea corespunzătoare instalaţiei electrice (12 V sau 24 V), puterile 
variind în funcţie de întrebuinţare. Lămpile cu halogen (iod) utilizate în 
special pentru faza lungă, au o putere superioară (60...100) W, flux 
luminos puternic, aproape dublu, faţă de cele normale, precum şi o 
lumină mai albă. 

Este interzisă montarea la autovehicule, remorci sau semiremorci 
a altor tipuri de lumini, a luminilor de altă culoare decât cele stabilite prin 
Regulamentul de circulaţie, sau de altă intensitate decât cea prevăzută 
prin construcţie. 

În prezent la vehiculele moderne sunt utilizate faruri şi lămpi cu 
descărcare electrică în vapori metalici. 

 
1.2.5.2 Lămpi pentru semnalizare 
 
Echipamentul pentru semnalizare luminoasă (semnalizatorul cu 

lumină intermitentă) se compune dintr-un releu şi două lanterne cu 
lumină intermitentă roşie sau portocalie. Releul face ca intensitatea 
luminoasă a lămpilor montate în lanterne să varieze cu o frecvenţă de 
aproximativ 100 perioade/minut. 
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CAPITOLUL 2 
 

TIPOLOGIA UNOR CAUZE DE INCENDIU 
 
 
2.1 Cauze de incendiu. Tipologie 
 
Cauza de incendiu, este o funcţie, care definită implicit, admite 

exprimarea: 
cauza de incendiu = f(x1, x2, x3, x4) =  f(∆ arderii  , x1, x2 ),  (2.1) 

în care: x1 este mijlocul care poate genera sursa de aprindere; 
x2 – împrejurarea determinantă; x3 – sursa probabilă de aprindere; 
x4 – primul material care se poate aprinde; ∆arderii – triunghiul arderii. 

Variabilele xk, k ∈{1, 4}, sunt funcţie de timp şi spaţiu. 
Prin definiţie, variabilele xk, k ∈{1, 4}, au caracter aleatoriu de 

realizare; în cazul unui autoturism, pentru care cauza de incendiu este 
scurtcircuitul electric variabilele xk puse în discuţie, se regăsesc  sub 
forma  prezentată în tabelul 2.1. 
 
 Tabelul 2.1  Tabloul unor cauze de incendiu 

x1 x2 x3 x4

Cauza 
Mijlocul care 
poate genera 

sursa de 
aprindere 

Împrejurarea 
determinantă 

Sursa 
probabilă

de 
aprindere

Primul 
material care 

se poate 
aprinde 

Scurtcircuit  
electric 

– acumulator; 
– conductor 
  electric; 

– cablu electric; 
– tablou  
   distribuţie; 
– casetofon, 
– compact disc; 
– comutator; 
– întreruptoare 
iluminat 

– improvizaţii ale 
instalaţiei electrice; 
– deteriorări mecanice 
ale conductoarelor 
electrice; 
– conductoare, cabluri 
electrice defecte sau 
neizolate corespunzător
– acumulator electric 
lăsat sub sarcină; 
 

Scurtcircuit  
electric 

– mase plastice, 
articole din 
mase plastice; 
– izolaţia 
conductoarelor  
electrice din  
instalaţiile 
autoturismelor; 
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continuare tabelul 2.1 
 

x1 x2 x3 x4

Cauza 
Mijlocul care 
poate genera 

sursa de 
aprindere 

Împrejurarea 
determinantă 

Sursa 
probabilă

de 
aprindere

Primul 
material care 

se poate 
aprinde 

Scurtcircuit  
electric 

 – echipamente de 
iluminat electric defecte, 
neizolate, amplasare 
necorespunzătoare; 
– conductoare electrice 
improvizate; 
–  acumulator defect; 
– condensator electric 
defect; 
– transformator defect 
sau suprasolicitat; 
– redresor defect sau 
suprasolicitat; 
–conductoare 
suprasolicitate; 
– conductoare 
electrice improvizate; 
– contacte electrice 
improvizate; 
– tablou de distribuţie, 
manşon, doză cu 
defecţiuni, izolaţii 
necorespunzătoare, 
suprasolicitate; 
– siguranţe fuzibile 
improvizate; 
– aparate de conectare, 
pornire, oprire, reglare, 
comutare sau  priză 
defectă; 

Scurtcircuit  
electric 

–substanţe 
combustibile/ 
inflamabile aflate 
în  zona 
instalaţiilor 
electrice  ale 
autoturismului; 
–piele naturală/ 
sintetică; 
–textile 
artificiale şi 
chimice (fire, 
fibre, baloţi, 
vrac, ambalaje, 
deşeuri); 
– benzină; 
– motorină. 
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2.2 Matricea cauzelor de incendiu 
 
Matricea ataşată mulţimii cauzelor de incendiu, având ca sursă 

scurtcircuitul electric, cu proprietatea că, cauza de incendiu este formată 
din variabilele date de o linie a matricii M1(t, s) este: 

 M1(t,s)= cauză de incendiu→ .  (2.2) 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

2341

3241

2431

4231

3421

4321

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

În fig. 2.1 se prezintă exemplul unei iniţieri pentru un incendiu la 
care se pun în evidenţă domeniile pericol şi risc la incendiu. 

Matricea ataşată mulţimii cauzelor de incendiu, având ca sursă 
scurtcircuitul, cu proprietatea că, cauza de incendiu este formată din 
variabilele date de o coloană a matricii M2(t, s), este: 

 

( ) =s,tM2 cauză de incendiu . (2.3) 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

232434

324243

443322

111111

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

 

Pericol

timp, spaţiu

stare de pericol
poten ( )ţial iminent

consecinţe

zonă de pericol

Domeniul riscurilor

tk+3

iniţiere incendiu

Domeniul realităţii obiective

stare de pericol

 
Fig. 2.1 Delimitarea domeniilor pericol şi risc 

la incendiu în timp şi spaţiu 
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Riscul reprezintă o măsură a pericolului şi ca atare se poate 

aprecia că riscul de incendiu reprezintă o măsură a pericolului de 
incendiu. Din punct de vedere matematic, formularea enunţată se poate 
realiza prin exemplul din figura 2.1, în care s-a notat cu t – timpul, iar cu 
s – spaţiul în care are loc evenimentul (incendiul). 

( ) =+3kt,sR măsura ( )3kt,sP + ,  (2.4) 
sau 
    ( ) ( )3ktt3k t,sPlimt,sR

3k
+→+

+

= .   (2.5) 

 
Deoarece în practică, variabilele }4,1{, ∈kxk  se regăsesc într–o 

varietate extrem de mare, rezultă că, numărul de cauze de incendiu 
corespunzător, considerate fiecare, în mod distinct, admite un număr 
extrem de mare de situaţii; rezultă că incendiul ca eveniment este unic 
din punct de vedere al realizării sale ca fenomen în raport cu variabilele 
care–l constituie. 

 
 
2.3 Funcţia risc de incendiu. Domeniul şi codomeniul funcţiei 
 
Plecând de la definiţia cauzei de incendiu, pentru care asociem 

variabilelor independente xk, probabilităţile pk, k∈{1,4}, pk=pk(t,s), riscul 
de incendiu se poate exprima prin: 

risc de incendiu . (2.6) [∏
=

∈=⋅⋅⋅=
4

1k
kk4321 1,0p,ppppp ]

Pentru ca un eveniment de tip incendiu să fie generat, în cazul 
unui autoturism, este necesar şi suficient să avem simultaneitatea în 
timp şi spaţiu a celor patru variabile definite mai sus. 

Deoarece, funcţia risc de incendiu, este o funcţie de timp şi 
spaţiu, aceasta se  poate defini şi sub forma: 

 

  ,   (2.7) ( ) ( ) ( )∏
= =

==
4

1k

4

1k
kk s,tps,tps,tR I

 
pentru care 

   R(t,s): [ ]1,0 →  [ ]1,0 .    (2.8) 
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2.4 Funcţionarea bateriei de acumulatori. Cazuri limită şi de 
extrem 

 
2.4.1 Funcţionarea în scurtcircuit. Evaluarea curentului de 

scurtcircuit  
 
În instalaţiile electrice ale autoturismelor, o cauză de incendiu 

frecventă, este determinată de scurtcircuitul electric. 
Se consideră circuitul electric de joasă tensiune al unui 

autoturism reprezentat schematic ca în fig. 2.2, echivalent cu circuitul 
electric al unei surse de t.e.m., având valoarea E şi rezistenţa internă r 
cunoscute, pentru care E = E(r), iar Rech este valoarea rezistenţei 
circuitului electric pe care debitează sursa (rezistoare legate în serie 
şi/sau în paralel). 

 
+

+

-

-

Receptoare
Circuit
electric

I
I I

Rech

E = E(r)

sau

 
Fig. 2.2  Modelul simplificat pentru un circuit electric 

al unui acumulator auto 
 
 

În fig. 2.3 se prezintă acelaşi circuit în condiţii de scurtcircuit.  
 

I

+

+

-

-

Receptoare
Circuit
electric

I

Isc

Isc

Rech

E = E(r)

sau

 
Fig. 2.3  Modelul  unui circuit electric cu acumulator 

auto în scurtcircuit 
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Aplicând teorema lui Ohm circuitului prezentat în fig. 2.2, rezultă: 
rIEUrIUrIRIE ech ⋅−=⇒⋅+=⋅+⋅= ,  (2.9) 

 
în care U este tensiunea la bornele bateriei în sarcină. 

Curba P(I) a puterii disipate în circuitul exterior, este o funcţie de 
gradul doi şi are expresia: 
 

( ) IErIIUIP 2 ⋅+⋅−=⋅= .           (2.10) 
 
 
Intersecţia curbei (2.10) cu abscisa P(I) = 0, ceea ce corespunde 

unei puteri nule în circuitul exterior, se scrie: 
 
                  ( ) 0ErII0IErI2 =+⋅−⋅⇔=⋅+⋅− .          (2.11) 
 
Ecuaţia (2.11) admite soluţiile: 
 

   Imin. =  0  sau   Imax.=
r
E .           (2.12) 

 
 
2.4.2 Exprimarea teoremică a curentului de scurtcircuit 
 
Plecând de la relaţia (2.9), adică de la teorema lui Ohm scrisă 

pentru circuitul  autoturismului (fig. 2.2), rezultă: 
 

   
r
E

rR
ElimI

ech
0R.sc

ech

→
+

=
→

.           (2.13) 

 
 
Din relaţiile (2.12) şi (2.13) se obţine: 
  

    
r
EII max.sc == ,           (2.14) 

adică curentul de scurtcircuit este curentul cu cea mai mare valoare din 
circuitul considerat (de valoare Imax.). 
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2.4.3 Transferul maxim de putere de la sursă către circuitul 
exterior 

 
Pentru rezolvare utilizăm funcţia de gradul doi; punctele de 

intersecţie ale graficului cu abscisa sunt: A (0,0), B(E/r, 0). Intersecţia 
graficului cu ordonata graficului implică I = 0, de unde rezultă P = 0. 

Punctul de intersecţie al graficului cu ordonata este: A (0, 0), iar 
valoarea maximă a puterii debitate pe circuitul exterior (pe circuitul de 
rezistenţă Rech.) este dată de maximul curbei, de coordonate: 

   
V( ca4/,a2/b ⋅⋅∆−⋅− ),                     (2.15) 

 
în care a, b, c sunt coeficienţii funcţiei 

 
 f(x) = ,  a, b, c ∈ |R, a ≠ 0          (2.16) cxbxa 2 +⋅+⋅
 

iar  este discriminantul ecuaţiei f(x) = 0. Rezultă că vârful parabolei, 
admite expresia: 

∆

   
V( ).            (2.17) r4/E,r2/E 2 ⋅⋅

 
 
Graficul corespunzător este prezentat în figura 2.4. 

E2

4 r.
E

E

2 r

2 r

.

.A(0,0)
0 I

P

Pmax

P = EI - rI 2

 rI2

 EI

B(      ,0)E
 r

M (               )

E
r

 
Fig. 2.4 Variaţia P = P(I) 
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Se demonstrează că, în cazul unei baterii (acumulator), de 
tensiune E şi rezistenţă interioară r, puterea maximă transferată 
rezistorului Rech are loc numai dacă R = r (aplicaţia nr.3). 

 
 
2.4.4  Sursa nu debitează pe circuitul exterior 
 
Acest caz este echivalent cu situaţia în care autoturismul nu se 

află în stare de funcţionare: 
 
   E = 0 ⇔  I = 0   ⇒   Pext.= 0.          (2.18) 
 
 
2.4.5 Principalele măsuri  de prevenire pentru controlul şi 

limitarea riscurilor de incendiu/explozie la autoturisme 
 
Măsurile de prevenire a incendiilor/exploziilor necesare pentru 

controlul riscurilor de incendiu/explozie la autoturisme, implică 
intervenţia la cauză, în sensul controlului  parametrilor  . { }4,1k,x k ∈

Pentru ca un eveniment (incendiu, explozie) să nu fie generat, 
este necesar şi suficient, ca cel puţin una dintre variabilele xk să  fie 
controlate. Variabilele care constituie prin definiţie, principalele cauze de 
incendiu, sunt prezentate în  tabelul 2.1. 

Măsurile de prevenire a incendiilor/exploziilor pentru astfel de 
situaţii, se referă în principal la: 

– interdicţia privind efectuarea unor improvizaţii în instalaţiile 
electrice ale autoturismelor, ca de exemplu: înnădirea conductoarelor 
electrice, înlocuirea unor conductoare cu altele de secţiune mai mică, 
utilizarea în circuitele electrice a unor siguranţe supradimensionate, 
introducerea suplimentară a unor receptoare electrice etc.; 

– evitarea deteriorărilor mecanice pentru conductoarele electrice 
care dotează instalaţiile  electrice  ale  autoturismelor, în cazul efectuării 
unor lucrări  cum  sunt  cele  de înlocuire a unor componente de natură 
electrică şi/sau mecanică, lucrări de tinichigerie, vopsire, finisare etc.; 

– necesitatea înlocuirii necondiţionate a conductoarelor electrice 
deteriorate fizic şi/sau moral; 

– respectarea condiţiilor privind funcţionarea în siguranţă a 
autoturismelor, conform cu prescripţiile cărţilor tehnice proprii; 

 46



Prevenirea  incendiilor  la  autovehicule ___________________________________ 

– respectarea vitezelor de deplasare ale autovehiculelor în 
limitele legale. 

Atunci când se intervine pentru descarcerare, în cazul 
accidentelor auto, este necesar să se execute o serie de operaţii ca de 
exemplu: 

– întreruperea scurgerilor de carburanţi, tăierea unor părţi din 
caroseria autoturismelor etc. pentru care există, în mod obiectiv, risc de 
deteriorare parţială/totală a conductoarelor electrice  la care se intervine; 

– decuplarea  bateriei tip acumulator, de restul instalaţiei 
electrice; dacă situaţia de caz nu permite, tăierea conductoarelor 
electrice trebuie să se facă în mod singular (unul câte unul); 

– este necesar ca personalul specializat care intervine la 
descarcerări să  evalueze în mod operativ, caracteristicile autoturismelor 
implicate în accidente, întrucât unele dintre acestea au acţionare 
electrică pentru airbag-uri şi pentru sistemele de închidere ale uşilor, 
existând din acest  punct de vedere, o dependenţă directă de sursele 
autonome (acumulatori) ale autoturismelor.  

– măsuri restrictive privind utilizarea tuburilor de oxigen la 
acţiunile de descarcerare/intervenţie medicală de urgenţă. 

 
 
2.4.6 Concluzii 
 
Este necesar să se cunoască faptul că, incendiile care au avut 

loc la autoturisme,  sunt  consecinţe în general, ale nerespectării: 
– normelor de prevenire a incendiilor, în sensul că pentru a 

prelungi durata de funcţionare a instalaţiilor electrice, utilizatorii, execută 
de cele mai multe ori, modificări parţiale sau totale ale acestor instalaţii, 
fără să fie autorizaţi în acest sens, fără să conştientizeze eventualele 
(posibilele) pericole, respectiv eventualele (posibilele) consecinţe, adică 
riscuri; 

– normelor de stingere a incendiilor, în sensul că utilizatorii nu 
dotează autoturismele cu stingătoare (extinctoare) portative: cu CO2 sau 
cu  pulbere (praf şi CO2), sau dacă există, acestea nu se află în stare de 
funcţionare din diferite motive (împrejurări, stări, alte situaţii etc.); 

– normelor tehnice de fiabilitate ale instalaţiilor electrice, în sensul 
că, se depăşesc cu mult valorile M.T.B.F. (media timpului de bună 
funcţionare) pentru toate componentele tehnice ale autoturismelor. 
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De asemenea, exploatarea defectuoasă a autoturismelor, 
necunoaşterea, pregătirea necorespunzătoare, situaţii de tip arson, 
neglijenţă etc., constituie alte situaţii care pot să conducă cu certitudine 
la evenimente nedorite. 

Respectarea măsurilor enumerate, reprezintă condiţia necesară 
pentru limitarea şi controlul riscurilor de incendiu în cazul autoturismelor.   

 
 
2.4.7 Aplicaţia nr. 1 
 
Se consideră un autoturism al cărui acumulator auto are t.e.m. E = 12 V, curentul 

nominal I = 48 A, r = 0,01 Ω şi numărul n = 10 elemente legate în serie (r – rezistenţa 
internă a unui element). Să se calculeze: valoarea curentului de scurtcircuit; expresia 
puterii prin circuit; valoarea maximă a puterii cedată circuitului exterior. 

 
Rezolvare 
 
Expresia puterii prin circuit (legea de variaţie) este: 
 

I12I1,0IEIrP 22 ⋅+⋅−=⋅+⋅−= .               (2.19) 
 
Valoarea curentului IM la puterea maximă care poate fi transferată circuitului 

exterior rezultă din relaţia: 
 

( ) 012I2,0I12I1,0
dI
d

dI
dP 2 =+⋅−=⋅+⋅−= ,              (2.20) 

 
de unde rezultă: 

60
2,0

12IM ==  A.,               (2.21) 

iar valoarea curentului de scurtcircuit este: 
 

A120
1,0

12
r
EIsc === ,               (2.22) 

 

( ) 2,012I2,0
dI
d

dI
Pd
2

2
−=+⋅−= < 0.               (2.23) 

 
Valoarea maximă a puterii cedată circuitului exterior de către sursă este: 

360
1,04

12
rn4

E
R4
EP

22

ech

2

max =
⋅

=
⋅⋅

=
⋅

=  W.              (2.24) 
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2.4.8 Aplicaţia nr. 2 
 
Generarea unui incendiu, pentru un autoturism este redat prin graficul de mai 

jos, în care apariţia variabilelor { }4,1k,x k ∈  independente unele de altele sunt redate 
pe ordonată şi raportate ca apariţie la diferite valori de timp tk, k > 0. 

Se cere: a) să se vizualizeze momentul de apariţie al incendiului; b) să se 
exprime matematic momentul de apariţie al incendiului. 

 

 

 
Fig. 2.5 Cauza unui incendiu în timp şi spaţiu  

 
Rezolvare 
 

 Cauză 
    de 
incendiu 

iniţiere incendiu 
 
 
 
 
 
 
 

tk+3                      tk+4           timp, spaţiu 
 

Fig. 2.6 Momentul generării incendiului 
 

Pentru ca incendiul definit de datele din text să aibă loc, condiţia necesară şi 
suficientă, din punct de vedere fizico–matematic, pentru ca acest tip de eveniment să 
fie generat pentru ( ) { }4,1k,s,txx kk ∈=  este: 

  incendiu: .               (2.25) 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≤≤
≤≤
≤≤

≤≤

++

++

++

+

5k42k4

4k31k3

7k23k2

6k1k1

ttt:x
ttt:x
ttt:x

ttt:x
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Ca atare, intervalul de timp în care incendiul se iniţiază este: 
    
   tk+3 ≤ t ≤ tk+4, k > 0.               (2.26) 
 
Momentul de timp la care incendiul se iniţiază este tk+3 definit de: 
 
   min (t) = tmin = tk+3.               (2.27) 
  
 
2.4.9 Aplicaţia nr. 3 
 
Se consideră un autoturism al cărui acumulator auto are t.e.m. E şi rezistenţa 

interioară r. Să se determine expresia puterii maxime cedată circuitului exterior în cazul 
unui scurtcircuit electric ca urmare a nerespectării unor masuri elementare de 
prevenire a incendiilor. 

 
 
Soluţia nr. 1 
  
Conform teoremei lui Ohm rezultă: 
  

    
rR

EI
ech +

= ,               (2.28) 

atunci 

   
( )2ech

2
ech2

ech
rR

ER
IRIUP

+

⋅
=⋅=⋅= .              (2.29) 

Din 

   0
dR

dP

ech
=  rR ech =⇒ ,               (2.30) 

 
valori pentru care se realizează transferul maxim de putere circuitului exterior, deoarece 
 

    0
dR

Pd
2
ech

2
< .               (2.31) 

În aceste condiţii 
 

( )
[ ]max

2

ech

2

ech
2

ech

2
ech

max P,0Pcu,
r4

E
R4
E

RrrR
ER

P ∈==
=+

⋅
= , 

 

sau    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
∈

ech

2

R4
E,0P .                            (2.32) 
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Soluţia nr. 2 
 

( )
=

+⋅⋅+

⋅
=

+

⋅
=⋅=⋅= 2

ech
2
ech

2
ech

2
ech

2
ech2

ech rrR2R
ER

rR
ER

IRIUP       

r4
R
rR

E
2

ech
ech

2

⋅+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

= .               (2.33) 

Se observă că: 

    
r4

EPP
2

max ⋅
== , 

dacă şi numai dacă 

   rR0
R
rR
ech

ech =⇒=− .              (2.34) 

 
Soluţia nr. 3 
 

( ) ( )
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⎢
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2
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2
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2
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2
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1
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se observă că dacă 

  ( )
r4

EPrR0rR
2

maxech
2

ech ⋅
=⇒=⇒=− .              (2.36) 

 
Soluţia nr. 4 
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2
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2
2
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2
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2
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+
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+
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deoarece 

2
ech

2

dR
Pd < 0

r4
EPP

2

max ⋅
==⇒ ,  ⇔   Rech = r.             (2.38) 
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Soluţia nr. 5 
 
Deoarece, curentul prin circuit este: 
 

    
rR

EI
ech +

= ,               (2.39) 

 
şi plecând de la expresia puterii se obţine: 

 
   ( ) IErIIPP 2 ⋅+⋅−== .               (2.40) 
 
Valoarea maximă a puterii cedate în circuitul exterior materializat prin 

rezistenţa Rech se calculează astfel: 
 

( )
r2

EI0EIr2IErI
dI
d

dI
dP 2

⋅
=⇒=+⋅⋅−=⋅+⋅−⋅= .             (2.41) 

  
Deoarece: 

   r2
dI
dP

dI
d

dI
Pd
2

2
⋅−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= < 0,              (2.42) 

 
rezultă că P admite o valoare maximă care poate fi transferată circuitului exterior, 
pentru: 

 

    
r2

EI
⋅

= ,               (2.43) 

având valoarea: 

   ( )
ech

22

R4
E

r4
EIPP

⋅
=

⋅
== .              (2.44) 

 
 

Soluţia nr. 6 
 
Plecând de la expresia puterii avem: 
 
   IEIrP 2 ⋅+⋅−= ,               (2.45) 
 

care se scrie în mod echivalent: 
   .               (2.46) 0PIEIr 2 =−⋅+⋅−
Discriminantul ecuaţiei (1.46) este: 
 

Pr4E2 ⋅⋅−=∆ .                (2.47) 
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Valorile curentului prin circuit admit expresiile: 
 

   
r2

Pr4EEI
2

2,1 ⋅−
⋅⋅−±−

= .              (2.48) 

 
Pentru ca în circuit să avem curent, este necesar şi suficient să avem 

îndeplinită condiţia: 
 

PrE ⋅⋅−=∆ 42 ≥0 ⇔  P≤
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
∈⇔

⋅ r4
E,0P

r4
E 22

,             (2.49) 

 
de unde rezultă că puterea maximă  cedată circuitului exterior este: 

 

    
r4

EP
2

max ⋅
= ,               (2.50) 

 
iar valoarea reală a curentului prin circuit : 

 

   
r2

Pr4EEI
2

⋅
⋅⋅−+

= .               (2.51) 

 
 
Soluţia nr. 7 
 
Plecând de la relaţia (2.28), expresia puterii prin circuit este: 
 

   
( )2ech

2

ech
2

ech
rR

ERIRP
+

⋅=⋅= ,              (2.52) 

expresie echivalentă cu: 
 
   ( ) 0rPRErP2RP 2

ech
22

ech =⋅+⋅−⋅⋅+⋅ .             (2.53) 
 
Discriminantul ecuaţiei (2.53) este: 
 

( ) ( )rP4EErR4ErP2 2222
ech

2 ⋅⋅−⋅=⋅⋅−−⋅⋅=∆ .             (2.54) 
 
Expresia puterii cedată prin circuit este: 
 

2
ech

22

2,1 R2
rP4EErP2EP

⋅
⋅⋅−±⋅⋅−

= .              (2.55) 
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Pentru ca în circuit să obţinem putere, este necesar şi suficient să fie 
îndeplinită condiţia: 

 

rPE ⋅⋅−=∆ 42 ≥0 ⇔ P≤
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
∈⇔

⋅ r4
E,0P

r4
E 22

,             (2.56) 

 
de unde rezultă că puterea maximă cedată circuitului exterior este: 

 

    
r4

EP
2

max ⋅
= . 

 
 
Soluţia nr. 8 
 
Expresia puterii cedată circuitului exterior este: 
  

( )2ech

ech2
2

ech
ech

2
ech

rR
R

E
rR

ERIRP
+

⋅=⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+

⋅=⋅= .           (2.57) 

 
 Atunci 
     maxPP = ,               (2.58) 

 
dacă şi numai dacă expresia: 

 

    
( )2ech

ech

rR
R

+
               (2.59) 

este maximă. 
 
Mărimea Rech trebuie să fie soluţie a ecuaţiei: 
 

( )
( ) 0rlr2RR

rR
R 2

ech
2
ech2

ech

ech =⋅λ+−λ⋅⋅⋅+⋅λ⇔λ=
+

,             (2.60) 

 
care are soluţii reale numai dacă: 

( ) 2
2

2 r41r241r2 ⋅−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

λ
−⋅=λ⋅λ⋅−−λ⋅⋅=∆ ≥0,              (2.61) 

 
 

sau    
λ

−⋅
1r2 ≥ r2 ⋅ ,                (2.62) 

 54



Prevenirea  incendiilor  la  autovehicule ___________________________________ 

condiţie care se poate realiza numai dacă: 
 

   
λ
1 ≥ r4 ⋅    ⇔    maxλ ≤

r4
l
⋅

.              (2.63) 

 
Prin urmare 

    
r4

l
max ⋅

=λ ,               (2.64) 

 
valoare pentru care ecuaţia (2.60) devine: 

 
   ,              (2.65) 0rRr2R 2

ech
2
ech =+⋅⋅−

 
care admite soluţia unică 

    
rR ech = .               (2.66) 
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CAPITOLUL 3 
 

RISCUL DE EXPLOZIE LA UTILIZAREA 
GENERATOARELOR TRANSPORTABILE DE ACETILENĂ 

 
 

3.1 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, 
prezintă proprietatea că acetilena poate fi obţinută în zonele de lucru, 
adică în locurile unde trebuie executată lucrarea/operaţia respectivă 
(sudare, lipire etc.) 

Pentru executarea unor lucrări din această categorie, în condiţii 
de siguranţă, 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.  

 
 
3.2 Proprietăţi fizico – chimice ale unor substanţe 
3.2.1 Acetilena 
 
În cazul sudării cu flacără oxiacetilenică, 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 concentraţiilor 
explozive în domeniul (2,40 ... 82)%. 

Din punct de vedere al zonelor de lucru, acetilena se poate obţine: 
– local, în zonele de lucru, utilizând generatorul de acetilenă, 

aparat care asigură reacţia controlată între apă şi carbid; 
– industrial, caz în care, după producere, acetilena este stocată 

sub presiune în butelii destinate consumului industrial. 
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Pentru executarea lucrărilor este necesar să se utilizeze oxigen, 
care reprezintă comburantul; acesta este livrat/utilizat în/din butelii la 
presiunea de aproximativ 15 MPa. 

 
3.2.2 Oxigenul 
 
Reacţiile care se produc în prezenţa oxigenului se numesc reacţii 

de oxidare. Limitele inferioare de explozie ale gazelor 
combustibile/inflamabile în amestec cu oxigenul sunt mai coborâte faţă 
de amestecurile cu aer. 

Uleiurile şi grăsimile în contact cu oxigenul comprimat se pot 
aprinde. 

Oxigenul se utilizează pentru obţinerea unor temperaturi mari, 
necesare topirii sau tăierii metalelor; pentru aceasta se arde acetilenă 
sau hidrogen în oxigen. 

Spre exemplu, prin arderea acetilenei în oxigen se obţin 
temperaturi de aproximativ 3500°C. 

Oxigenul se transportă şi se utilizează comprimat în recipiente la 
presiunea de 15 MPa. 

Riscul major (de explozie) este determinat de contactul direct al 
oxigenului comprimat cu uleiuri, grăsimi etc. Explozia este cu atât mai 
virulentă cu cât presiunea şi temperatura sunt mai ridicate, oxidarea, 
realizându-se mai intens. 

 
 
3.3 Reguli/măsuri generale şi specifice de prevenire/stingere 

a incendiilor 
 
3.3.1 Obligaţiile persoanelor fizice cu atribuţii  de conducere 
 
Persoana fizică cu atribuţii de conducere (patron, utilizator etc.) 

va reglementa prin document scris (decizie, dispoziţie etc.) modul de 
executare a lucrărilor cu foc deschis, activitate care presupune: 

– stabilirea după caz a locurilor unde, periodic sau permanent, se 
pot efectua lucrări cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor 
combustibile, curăţiri prin ardere etc.) şi a persoanelor care le 
supraveghează; 

– stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu în care este 
interzisă utilizarea focului deschis; 
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– nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permisul de 
lucru cu foc; 

– descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la 
cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc; 

– întocmirea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor 
pentru astfel de lucrări care să se afle la executant  şi să fie prelucrată 
cu acesta înainte de începerea lucrărilor. 

În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalaţii şi în 
locuri (zone) în care există risc de incendiu sau de explozie, persoana 
cu atribuţii de conducere va dispune după caz luarea unor măsuri 
suplimentare de protecţie. 

 
3.3.2 Restricţii  privind utilizarea focului deschis 
 
Este interzisă utilizarea focului deschis în locurile (încăperile, 

zonele,  instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care 
se prelucrează, utilizează, depozitează, vehiculează şi manipulează, 
materiale şi substanţe combustibile sau care, în prezenţa focului 
deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie precum şi în 
apropierea acestora, cum sunt: 

– instalaţiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, 
transport şi distribuţia gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, 
gaz de furnal, acetilenă, hidrogen etc.) şi a oxigenului; 

– instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport şi 
distribuţie a lichidelor combustibile (produse  petroliere, vopseluri, lacuri 
etc.); 

– gospodării de ungere, acţionări hidraulice care utilizează uleiuri 
sau alte lichide combustibile; 

– secţiile şi atelierele de: vopsitorie, prelucrarea lemnului, 
modelări, acoperiri metalice, întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor şi 
utilajelor de ridicat şi stivuit, vulcanizare, tapiţerie, croitorie etc.; 

– depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, 
lacuri, solvenţi, uleiuri, motorină etc.) material lemnos şi produse din 
lemn, produse textile, de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente 
transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.; 

– încăperile în care se execută operaţiuni de spălare sau de 
curăţare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin 
etc.), precum şi de vopsire în care se utilizează solvenţi inflamabili; 

 59



Prevenirea  incendiilor  la  autovehicule ___________________________________ 

– încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanţe 
combustibile; 

– încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie 
sunt realizate din materiale combustibile; 

– laboratoarele şi staţiile – pilot în care se utilizează substanţe 
combustibile/inflamabile; 

– încăperile de încărcat acumulatoare; 
– încăperile cu echipament electric, de calcul, măsurare, control, 

automatizare, semnalizare, control trafic; 
– încăperile speciale de cabluri electrice; 
– construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul 

(magazine, teatre, expoziţii, cinematografe etc.); 
 
3.3.3 Obligaţiile şefilor sectoarelor de activitate 
 
Permisul de lucru cu foc (autorizaţia de lucru) pentru care se face 

referire la art.39 alin.(3) din Normele generale de prevenire şi stingere a 
incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, se 
întocmeşte în două exemplare din care unul se înmânează şefului 
formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu  foc 
deschis, iar celalalt rămâne la emitent (şeful sectorului de activitate unde 
se execută lucrarea); 

Şefii sectoarelor de activitate (ateliere, secţii, depozite, instalaţii 
etc.) în care se execută operaţiuni cu foc deschis, au obligaţia să 
asigure măsuri pentru: 

– pregătirea zonelor de lucru; 
– instruirea personalului; 
– controlul respectării normelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor, după terminarea lucrărilor. 
 
3.3.4 Obligaţiile executanţilor şi emitenţilor de permise de 

lucru cu foc deschis 
 
Permisul de lucru cu foc se predă de către executant, emitentului; 

în mod similar se procedează şi în cazul autorizaţiei de lucru. 
Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor 

cu foc deschis trebuie să se afle în stare de funcţionare; de îndeplinirea 
acestei cerinţe răspunde executantul; 
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Toate echipamentele şi aparatele de sudare se întreţin şi se 
verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului; proprietarul acestora 
trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen de 
către personal specializat. 

 
3.3.5 Pregătirea zonelor (locurilor) pentru sudare 
 
Pregătirea locurilor (zonelor)  în care urmează să se execute 

operaţia de sudare sau de tăiere cu flacără  oxiacetilenică presupune: 
– protecţia zonei  cu panouri incombustibile cu înălţimea de 

minimum 2 m,  ancorate corespunzător de podele; 
– protecţia pardoselilor din materiale combustibile cu  straturi de 

nisip având grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale 
incombustibile; 

– îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile 
transportabile la distanţe de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii; 

– curăţarea pieselor  vopsite pe o porţiune de minimum 100 mm 
de o parte şi de alta în zona punctului de lucru; 

– umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a 
materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi 
ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, cu flacăra sau 
cu alte particule de materiale incandescente;  

– înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule 
incandescente etc.) să intre în contact cu eventualele materiale 
combustibile din încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin 
acoperirea sau obturarea golurilor sau orificiilor din pardoseală şi pereţi 
cu plăci sau dopuri incombustibile; 

– amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de 
acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen, astfel: cel puţin 10 m între 
acestea şi locul de sudare sau orice sursă cu foc deschis şi respectiv, 
cel puţin 5 m între acestea; 

– dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare; 
– asigurarea prezenţei persoanei desemnate care să 

supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. 
Nu se admite  utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 

m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi  lichide combustibile, 
vapori inflamabili etc.), respectiv 10 m faţă de materiale  sau substanţe 
combustibile (lemn, hârtie, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi 
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. 
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3.3.6 Condiţii de utilizare a generatoarelor transportabile de 
acetilenă 

 
Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de 

regulă, în afara încăperilor unde  se sudează,  ferite de razele solare 
sau de sursele cu foc deschis; în mod excepţional se admite instalarea 
unui singur generator de acetilenă transportabil  numai în încăperi unde 
se execută lucrări  de reparaţii, montaj sau de întreţinere cu caracter 
temporar, cu următoarele condiţii: 

– debitul maxim de acetilenă sa nu depăşească 3,2 m3/h; 
– generatorul  să fie verificat şi să posede placa de timbru; 
– încărcătura de carbid să nu depăşească cantitatea de 4 kg; 
– încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie 

eficient ventilată; 
– să se respecte distanţele de siguranţă; 
– să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în 

încăpere, oprirea  funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu 
flacără sau care produc scântei. 

Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente şi conducte 
prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile 
sau vapori inflamabili, se vor efectua numai după golirea, aerisirea, 
spălarea ,umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin 
flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de 
laborator; piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa 
operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de 
materialele combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc. 

Pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis trebuie să se 
asigure:  

– supravegherea permanentă a dispersiei (răspândirii) şi a 
traiectoriilor brocurilor (stropilor, particulelor de materiale incandes-
cente); 

– închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de 
acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 
minute; 

– interzicerea sprijinirii arzătoarelor de buteliile de oxigen sau de 
generatoarele pentru acetilenă; 

– neefectuarea unor deplasări cu  arzătoarele aprinse în afara 
zonelor de lucru; 
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– evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului 
pentru perioade de timp îndelungate. 

În toate cazurile, unde este constituit şi funcţionează un serviciu 
de pompieri civili se va asigura înregistrarea la acesta a permisului de 
lucru cu foc (autorizaţiei de lucru), înainte de începerea lucrărilor. 

Persoanele care utilizează, verifică şi/sau repară generatoare 
transportabile de acetilenă vor fi autorizate conform prescripţiilor legale 
în vigoare. 

 
3.3.7 Măsuri la finalizarea lucrărilor de sudare 
 
La terminarea lucrărilor trebuie să se asigure, în mod obligatoriu 

următoarele  măsuri: 
– verificarea locurilor în care s–au executat lucrări, a spaţiilor 

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 situaţiei existente la 
locul în care s-a efectuat lucrarea şi  în imediata apropiere a acestuia; 

– depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite 
pentru lucrare; 

– reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor 
combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării; 

– colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere 
destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special 
amenajat. 

 
 
3.4 Zone cu risc de explozie. Cerinţe minime 
 
3.4.1 Zone de amplasare. Depozitarea generatoarelor 

transportabile de acetilenă 
 
Generatorul de acetilenă şi tubul de oxigen vor fi amplasate în 

încăperi separate care să îndeplinească simultan următoarele cerinţe 
minime: 

– spaţiile (încăperile) trebuie să fie construite numai din materiale 
incombustibile;  
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– spaţiile (încăperile) trebuie să fie separate prin pereţi rezistenţi 
la foc, fără goluri  practicate în acestea; 

– spaţiile (încăperile) trebuie să  fie prevăzute cu posibilităţi de 
aerisire (ventilaţie) naturală; 

– este interzisă depozitarea materialelor combustibile sau 
inflamabile sub orice formă în încăperile  destinate depozitării 
generatoarelor de acetilenă. 

– este interzisă depozitarea generatoarelor care prezintă gaze de 
acetilenă neconsumate, în încăperile destinate pentru acestea. 

 
 
3.4.2 Zonele din interiorul generatoarelor de acetilenă 
 
Acumularea de acetilenă în interiorul generatorului de acetilenă 

se poate realiza în coşul pentru carbid, în clopotul de acetilenă, în 
conducte, în filtrul de acetilenă sau la supapele hidraulice de siguranţă. 
Pătrunderile de aer care permit generarea amestecurilor explozive în 
aceste zone, au loc pe timpul operaţiilor de schimbare a încărcăturii de 
carbid; producerea unei explozii poate să aibă loc, spre exemplu, atunci 
când procesul de descompunere a carbidului nu este controlat sub 
aspect termic sau când au loc întoarceri de flacără, situaţie generată de  
condiţiile utilizării unor supape de siguranţă defecte. 

În aceste cazuri, controlul riscurilor de explozie se poate realiza 
prin:  

– limitarea pătrunderilor de aer în incintele generatorului şi 
anexele acestuia, prin adoptarea unor soluţii corespunzătoare încă din 
faza de proiectare a acestora, iar în exploatare prin spălarea cu azot 
după terminarea lucrărilor; 

– eliminarea oricăror surse de iniţiere a exploziilor amestecurilor 
în care acestea s–au format prin controlarea sub aspect termic a 
procesului de descompunere a carbidului, cât şi prin respectarea în 
totalitate a interdicţiilor privind accesul cu foc deschis;  

– în construcţia generatorului şi a anexelor acestuia, unde 
există posibilitatea contactului cu acetilena, nu este permisă utilizarea 
unor materiale cu care aceasta reacţionează (argint, plumb, aluminiu, 
cupru etc.);  

– pentru exploatarea în condiţii de siguranţă, temperatura apei în 
generator nu trebuie să depăşească, în funcţionare, valoarea de 70o C. 
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3.4.3 Zonele de depozitare a carbidului în recipienţi metalici 
 
În prezenţa umidităţii din atmosferă, carbura de calciu poate 

genera apariţia unor amestecuri de acetilenă – aer, în limitele 
concentraţiilor explozive; în acest sens se impun o serie de măsuri  
minime cum sunt de exemplu: 

– obligativitatea cu privire la grija pe care trebuie să o manifeste 
personalul pentru a nu deteriora sub nici o formă butoaiele de carbid, 
prin protejarea acestora la şocuri (mecanice etc.), împotriva încălzirilor 
faţă de diferite surse etc.; 

– la operaţia privind deschiderea butoaielor se interzice utilizarea 
uneltelor care pot genera scântei; 

– butoaiele metalice în care se păstrează carbidul vor fi închise 
ermetic şi vor purta inscripţia „carbid, a se feri de umezeală”; 

– pardoselile încăperilor destinate depozitării butoaielor cu carbid 
vor fi cu 0,20 m, mai ridicate decât cota încăperilor vecine, iar în cazul în 
care nu este posibil, acestea vor fi instalate pe un eşafodaj la cota 
minimă de 0,20 m faţă de pardoseală şi la 0,50 m faţă de sol; 

– este interzisă depozitarea buteliilor de oxigen împreună cu 
recipienţii cu carbid; 

– sculele utilizate vor fi confecţionate din metale neferoase care 
să nu genereze scântei mecanice; 

– este interzisă trecerea conductelor de: apă, termoficare, gaze 
etc., prin spaţiile în care se depozitează carbid; 

– uşile depozitului de carbid vor fi marcate cu inscripţii prin care 
se interzice utilizarea focului deschis sau a apei, conform cu standardele 
în vigoare (subcap. 3.3); 

– se interzice depozitarea carbidului, în subsolurile sau demi-
solurile construcţiilor. 

 
3.4.4 Zonele pentru depozitarea tuburilor de oxigen  
 
– buteliile pentru oxigen, vor fi verificate conform prescripţiilor 

tehnice în vigoare elaborate de I.S.C.I.R.; 
– este interzisă depozitarea buteliilor încărcate cu oxigen tehnic 

în aceleaşi încăperi cu  butelii încărcate cu alte gaze combustibile; 
– uşile încăperilor pentru depozitarea tuburilor de oxigen, vor fi 

inscripţionate cu indicatoare de securitate, conform standardelor în 
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vigoare care se referă la culori şi indicatoare de securitate, condiţii 
tehnice generale şi reprezentări); 

– se interzice utilizarea materiilor grase în contact direct cu 
tuburile de oxigen; 

– recipientele de tip butelii pentru oxigen, pline sau goale, se 
depozitează numai în poziţie verticală şi se asigură împotriva 
răsturnărilor de orice natură;  

– este interzisă expunerea tuburilor de oxigen în mod direct la 
radiaţia solară. 

 
3.4.5 Zonele pentru depozitarea deşeurilor de carbid   
 
Reziduurile obţinute în urma operaţiilor de sudare sunt formate 

din carbid consumat, care pot să genereze în timp gaze de acetilenă; în 
acest sens se impun următoarele măsuri: 

– depozitarea reziduurilor în încăperi sau deversarea lor în 
canalizări poate să conducă la formarea unor amestecuri cu concentraţii 
explozive; de aceea reziduurile de carbid se vor depozita numai în spaţii 
amenajate şi amplasate la cel puţin 20 m de generatorul transportabil de 
acetilenă, de locul de sudare sau de orice construcţie; 

– în zonele de deversare a deşeurilor este obligatorie instalarea 
unor indicatoare de securitate, cu privire la interdicţia privind utilizarea  
surselor de căldură de orice natură conform standardelor în vigoare. 

 
3.4.6 Evaluarea parametrilor de balistică interioară  
 
Explozia reprezintă consecinţa majoră în cazul producerii 

acetilenei, fenomen care decurge din proprietăţile diverşilor produşi de 
substituţie sau de adiţie, formaţi de aceasta în contact cu alte substanţe, 
precum şi datorită proprietăţilor amestecului cu aerul din atmosferă. La 
arderea acetilenei, amestecurile rezultate pot ajunge la temperaturi de 
aproximativ 3.1370 C. 

Presiunea finală rezultată prin descompunerea amestecului se 
poate calcula plecând de la legea lui Charles (V = const.), aplicată ecuaţiei 
de stare pentru amestecul respectiv. Rezultă (aplicaţia nr. 2), că presiunea 
finală care poate fi generată, în urma exploziei admite valoarea: 

   ii
i

f
f p10p

T
Tp ⋅≅⋅= ,    (3.1) 
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unde pi şi pf reprezintă presiunea iniţială respectiv presiunea finală a 
amestecului, iar Ti şi Tf reprezintă temperatura iniţială respectiv 
temperatura finală a amestecului rezultat. 

Temperatura finală a amestecului,  admite valoarea: 
 
   if T63,11T ⋅≅ .     (3.2) 
 
 
3.4.7 Evaluarea energiei în cazul exploziei adiabatice 
 
Energia dezvoltată în amestecul de gaz (acetilenă) prin 

expansiune adiabatică instantanee de la presiunea pi la pf (presiune 
atmosferică), reprezintă lucrul mecanic al transformării: 

 
  dTcmdUdVpdL v⋅−=−=⋅= ,   (3.3) 
 

de unde 
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Lucrul mecanic care se poate genera în urma exploziei acetilenei 

din interiorul generatorului transportabil, în ipoteza unui proces adiabatic, 
se calculează cu relaţia (3.4), în care: m este cantitatea de amestec (apă şi 
carbid) echivalentă în gaz de acetilenă, în kg; R– constanta generală a 
gazelor reale, care are valoarea 8310J/kmol·K; Tf– temperatura finală a 
gazului de acetilenă, egală cu 3410,15K; Ti– valoarea temperaturii iniţiale a 
amestecului, egală cu 293,15 K; k=1,4 – reprezintă valoarea exponentului 
adiabatic pentru gazul rezultat în urma reacţiei (acetilenă); µ – 26,038 
kg/(kmol·K) – masa molară. 

 
 
3.5 Masa echivalentă în trinitrotoluen a exploziei adiabatice 
 
Echivalentul în trinitrotoluen (T.N.T.) al unei explozii de acetilenă–

aer, se poate evalua plecând de la faptul că un kilogram de trinitrotoluen 
este echivalent cu aproximativ 0,425·107 J. 
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Echivalentul în trinitrotoluen al unei explozii considerate 
adiabatică, pentru un generator transportabil de acetilenă admite 
valoarea: 

me = ( ).T.N.Tkg1echivalent
Lt  = 7

t

10425,0
L
⋅

. kg  T.N.T.  (3.5) 

 
 
3.6 Substanţe pentru stingerea incendiilor de acetilenă 
 
Stingerea incendiilor în cazul utilizării acetilenei se poate realiza 

utilizând substanţe stingătoare cum sunt: gazele inerte (dioxidul de 
carbon etc.) pulberi (praf şi dioxid de carbon), nisip etc. 

Este interzis să se utilizeze pentru stingerea incendiilor, 
substanţe de stingere cum sunt: apa, spumele chimice sau aburul.  

 
 
3.7 Aplicaţia nr. 1 
 
Pentru efectuarea unor reparaţii la un automobil este necesară executarea 

unor operaţii de sudare oxiacetilnică şi lipire cu ajutorul aparatului de sudare 
(generatorului) transportabil. 

Ştiind că, cantitatea de amestec apă şi carbid rezultată este m=4 kg, R=8310 
j/kmol·K, temperatura amestecului este t=50 ºC, exponentul adiabatic al gazului 
rezultat (acetilenă) este k=1,4. Se cere lucrul mecanic rezultat în urma unei eventuale 
explozii considerată adiabatică pe fondul unor nerespectări ale normelor de prevenire 
a incendiilor şi/sau securitate a muncii. Nu se iau în calcul eventualele influenţe 
simpatice către tubul de oxigen, iar pf/pi=1/3. 

 
Rezolvare 
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 Echivalentul în trinitrotoluen al exploziei considerată adiabatică admite 
valoarea: 
    

    .T.N.Tkg69,1
10425,0

Lm
7
≅

⋅
=  

 
Presiunea finală a amestecului pf este presiunea atmosferică. 
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3.8 Aplicaţia nr. 2 
 
Să se calculeze presiunea şi lucrul mecanic generat prin descompunerea 

amestecului la volum constant, în cazul unei explozii la arderea acetilenei ştiind că 
amestecurile rezultate pot ajunge la temperatura de 3.137 ºC. Explozia are loc pe 
fondul unor nerespectări ale normelor de prevenire a incendiilor şi/sau de securitate a 
muncii; temperatura mediului ambiant este egală cu 18 ºC. 

 
Rezolvare: 
Se utilizează, pentru rezolvare, ecuaţia termică de stare , 

notaţiile fiind cele uzuale, scrisă pentru două stări (1) şi (2) la volum constant. Rezultă 
că 

TRVp ⋅⋅ν=⋅

111 TRVp ⋅⋅ν=⋅  şi 222 TRVp ⋅⋅ν=⋅ , V1 = V2, de unde rezultă că: 
 

  ( ) ii1122 p10p
1815,273

15,2733137pT/Tp ⋅≅⋅
+

+
=⋅= . 

 
 
3.9 Aplicaţia nr. 3 
 
Să se determine ecuaţia exploziei (adiabatei)unui amestec oarecare de 

substanţe pentru două stări de temperatură/presiune/volum, generată de nerespec-
tarea normelor de prevenire a incendiilor şi/sau de securitate a muncii. 

 
Rezolvare: 
Relaţiile dintre parametrii de stare se obţin plecând de la primul principiu al 

termodinamicii: 
    
   dVpdQdU ⋅−= ,    (3.6) 

 
în care dU este energia internă, dQ – cantitatea de căldură, p – presiunea, V– volumul. 
 Pentru o transformare adiabatică dQ=0. 
 Prin urmare relaţia (3.6) devine: 
 
          dVpdU ⋅−= , 
şi deoarece 
       dTcmdU v ⋅⋅= ,    (3.7) 
 
în care cv este căldura specifică la volum constant, rezultă: 
 
    0dVpdTcm v =⋅+⋅⋅ .    (3.8) 
 
 Utilizând ecuaţia termică de stare a gazelor perfecte dată de: 
 
    TRmVp ⋅⋅=⋅ ,     (3.9) 
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şi efectuând diferenţiala rezultă: 
 
    dTRmdpVdVp ⋅⋅=⋅+⋅ ,               (3.10) 
 
de unde utilizând dT din relaţia (3.9) cu relaţia lui Robert–Mayer dată de: 
  
    vp ccR −= ,                (3.11) 
 
în care cp este căldura specifică la presiune constantă, obţinem: 
 

   0dVp
)cc(m

dpVdVpcm
vp

v =⋅+
+⋅
⋅+⋅

⋅⋅ ,               (3.12) 

 
sau după calcule elementare: 

    0
V

dV
c
c

p
dp

v

p =⋅+ ,               (3.13) 

 
în care – exponentul adiabatic. kc/c vp =
 
 
 Integrând ecuaţia (3.13), în coordonate (p, V) obţinem: 
 
                    (3.14) .constVp k =⋅
 
 
 Pe de altă parte, din ecuaţia termică de stare (3.9) care se poate scrie sub 
forma: 
 

    .const
T
Vp
=

⋅  

şi utilizând relaţia (3.12), rezultă: 
 
    .                 (3.15) constVT 1k =⋅ −

 
care reprezintă ecuaţia adiabatei (exploziei) în coordonate (T, V). 
 
 
 De asemenea, din relaţiile (3.14) şi (3.15), obţinem: 
 

    .constpT k
k1

=⋅
−

,                (3.16) 
 
care reprezintă ecuaţia adiabatei în coordonate (T, p). 
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 Lucrul mecanic generat de explozia adiabatică este: 
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CAPITOLUL 4 
 

RISCURI GENERATE DE ELECTRICITATEA STATICĂ 
 

 
 
 4.1 Curentul electric generat de curgerea lichidelor 
inflamabile 

 
Acumulările electrostatice la curgerea lichidelor inflamabile apar 

în special datorită caracteristicilor diferite ale limitei de separare a fazei 
lichidă de cea solidă. 

Prin adsorţia selectivă a ionilor, la suprafaţa solidă este generat 
un strat dublu de sarcină, cuprinzând ioni fixaţi de faza solidă (metal) şi 
ioni de polaritate opusă, aflaţi în faza lichidă şi supuşi forţelor de atracţie 
coulombiene dar şi proceselor de difuzie. 

La deplasarea lichidului în interiorul unei conducte, alunecarea 
fazei lichide nu apare în mod exact la limita solid − lichid, ci după o 
suprafaţă (suprafaţa de alunecare) în interiorul fazei lichide. Stratul 
foarte subţire de lichid aflat în contact direct cu metalul şi care rămâne 
fix pe durata deplasării, este stratul adsorbit şi este separat de faza 
lichidă mobilă prin suprafaţa de alunecare. 

În mod uzual, suprafaţa de alunecare se află în interiorul stratului 
difuzant şi deci lichidul care ajunge în recipient este încărcat electric.  

Nivelul de încărcare electrostatică a lichidului în mişcare depinde de 
viteza de deplasare, rugozitatea suprafeţei interioare a conductei, tipul de 
mişcare, permitivitatea, conductivitatea electrică ale acestuia etc. 

Dacă lichidul încărcat electric este transvazat într-un rezervor 
izolat faţă de pământ, este posibilă încărcarea electrică a rezervorului la 
valori periculoase. Nivelul de încărcare electrostatică a rezervorului este 
determinat atât de curentul electric de convecţie datorat sarcinilor 
electrice antrenate de lichid, dar şi de rezistenţa de izolaţie nenulă a 
recipientului faţă de pământ. În schema electrică echivalentă, acest 
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lucru este reprezentat prin rezistenţa sa de izolaţie şi, în mod 
corespunzător, de curentul electric de conducţie I, (fig. 4.1). 

Procesele de încărcare electrostatică ale conductei metalice şi 
rezervorului, pot fi puse în evidenţă dacă în circuitul de legare la pământ 
se intercalează câte un miliampermetru de curent continuu. 

Densitatea superficială de sarcină electrică σf a stratului mobil 
este proporţională cu diferenţa de potenţial Uk (potenţial de contact) a 
stratului dublu: 

 

    
δ
⋅ε

=σ k
f

U ,    (4.1) 

 
în care ε = ε0⋅ εr  este permitivitatea lichidului, δ − grosimea stratului 
dublu, exprimată ca distanţa dintre plăcile unui  condensator plan, având 
capacitatea electrică egală cu cea a stratului dublu. 

Valorile potenţialului de contact Uk variază în limite largi, în 
funcţie de structura lichidului, regimul de curgere, natura materialului 
conductei, starea suprafeţei etc. Potenţialul de contact are valori 
cuprinse uzual între (10−2…10−1) V. 

Grosimea δ a stratului dublu depinde de numărul moleculelor 
disociate în unitatea de volum, de valenţa ionilor, de concentraţia 
purtătorilor de sarcină.    
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Fig. 4.1 Încărcarea electrostatică a lichidelor la curgerea 
prin conducte metalice 
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Curentul electric de convecţie determinat de vitezele diferite ale 
straturilor de lichid, poate fi calculat pe baza următoarelor ipoteze 
simplificatoare: 

• stratul dublu de sarcină are o grosime neglijabilă în comparaţie 
cu diametrul conductei (δ << d), în acest mod curbura conductei devine 
neglijabilă;  

• distribuţia de viteze în stratul dublu este liniară, iar mişcarea 
este laminară, Re < 2300. 

• numai stratul dublu de sarcină, este purtător de sarcină 
electrică; 

• nu se iau în consideraţie efectele de margine ale traseului 
conductei. 

Pentru aceste ipoteze, intensitatea curentului electric Icl de 
încărcare electrostratică a lichidului, la mişcarea laminară poate fi 
calculată din relaţia: 

 

   
δ

⋅⋅ε⋅ε⋅⋅π
= kkr0

cl
uUdI ,   (4.2) 

 
în care uk este viteza lichidului la limita stratului dublu de sarcină.  

 
Relaţia (4.2) poate fi scrisă şi sub forma: 
 
   kr0cl URefu5,0I ⋅⋅⋅ε⋅ε⋅⋅π⋅= ,  (4.3) 
 

unde u  este viteza medie a lichidului în conductă, f – coeficientul lui 
Fanning, iar Re – numărul lui Reynolds. 

În cazul mişcării turbulente (Re > 4000(10000)), curentul de 
convecţie Ict poate fi determinat din relaţia: 

             
   kr0

75,0
cl UuRe04,0I ⋅ε⋅ε⋅⋅⋅π⋅= .  (4.4) 

 
Datorită conductivităţii nenule a lichidului (de rezistivitate ρ), are 

loc simultan şi un fenomen de reducere a cantităţii de sarcină electrică, 
prin apariţia unui curent de conducţie Ip la peretele metalic al conductei. 
În acest mod, procesele de încărcare electrostatică a lichidului, în 
fiecare punct, sunt determinate de diferenţa dintre curentul electric Icl (la 
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mişcarea laminară) sau curentul Ict (la mişcarea turbulentă) şi curentul 
electric de pierderi Ip. 

În cazul unei conducte metalice de lungime l, pentru 
determinarea expresiei curentului de conducţie Ip poate fi adoptat 
modelul din fig. 4.2, în care rezistenţa electrică transversală totală R 
este uniform distribuită în lungul conductei, fiecărei porţiuni de lungime 
dy corespunzându-i valoarea R/dy. 

 
 

Iy 

R/dy Ip⋅dy
Conductă metalică 

 
 
 
 

0 y l 

Suprafaţă de alunecare 

 

 
   
  
 

Fig. 4.2  Determinarea curentului electric de pierderi 
 

Valoarea curentului Ip⋅dy =−dIy poate fi determinată în funcţie de 
diferenţa de potenţial Uk a stratului dublu:  

   dy
R

UdIdyI k
yp ⋅=−=⋅ .   (4.5) 

 
Dacă se au în vedere ipotezele simplificatoare adoptate, 

rezistenţa electrică R a stratului dublu, caracterizat de rezistivitatea ρ, 
poate fi scrisă sub forma: 

 

    
ld

R
⋅⋅π

δ
= .    (4.6) 

 
Potenţialul de contact Uk, pentru modelul din fig. 4.2, la distanţa y 

de la începutul conductei, în cazul mişcării laminare (caracteristică celor 
mai multe dintre procesele de transfer a lichidelor din industrie), poate fi 
determinat din relaţia (4.2): 

 

   y
k0

k I
ud

U ⋅
⋅ε⋅ε⋅⋅π

δ
= .   (4.7) 
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Având în vedere relaţiile (4.6) şi (4.7), expresia (4.5) devine: 
 

   dyI
u

ldI y
kr0

y ⋅⋅
ρ⋅⋅ε⋅ε

=− ,   (4.8) 

sau 

   dy
u

l
I
dI

kr0y

y ⋅
⋅ε⋅ε⋅ρ

=
−

.   (4.9) 

 
Integrarea relaţiei (4.9), pe tot traseul conductei conduce la 

expresia: 

   rk Tu
l

cocl eII ⋅
−

⋅= .            (4.10) 
 
În relaţia (4.10), IcL este curentul de încărcare electrostatică la 

capătul conductei (y = l), Ico − curentul electric de convecţie la începutul 
conductei (y = 0), iar   Tr −  timpul de relaxaţie. 

Curentul electric de conducţie Ip, care poate fi măsurat cu ajutorul 
unui galvanometru de curent continuu conectat între conducta metalică 
şi pământ, rezultă din relaţia: 

 
  ( )[ ]rk Tu/l

0ccLcop e1IIII ⋅−−⋅=−= .           (4.11) 
 
Dacă traseul parcurs este foarte lung (l >> uk ⋅Tr), relaţia (4.11) 

devine: 

  
δ⋅ρ

⋅⋅⋅⋅π
== kkk

0cp
UTudII .            (4.12) 

Procese similare de încărcare electrostatică, datorită separării 
straturilor de lichid, apar la pulverizarea lichidelor, la căderea jeturilor de 
lichid pe suprafeţe solide, la operaţii de barbotare etc. 

Având în vedere faptul că fenomenul de încărcare electrostatică 
este deosebit de complex, nu s-a putut stabili o relaţie completă de 
calcul a nivelului de încărcare electrostatică. 

În aceste condiţii, relaţiile deduse sunt orientative, datele expe-
rimentale fiind cele care stau, în prezent, la baza analizei fenomenului real. 

Analiza relaţiei (4.3) pune în evidenţă faptul că, practic, pentru a 
limita intensitatea curentului electric de încărcare este necesar să se 
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reducă viteza de vehiculare a lichidului inflamabil pe porţiunea de 
conductă considerată. 

Procesele de încărcare electrostatică a lichidelor prin conducte 
sunt însoţite şi de procese inverse de reducere a densităţii de sarcină 
electrică, în primul rând datorită conductivităţii lichidului. Astfel, în 
cazurile practice, sunt susceptibile de încărcare electrostatică numai 
lichidele cu rezistivitate ρ ≥ 109 Ω⋅m. Rezultă deci că o metodă eficientă 
de reducere a nivelului încărcărilor electrostatice la lichidele vehiculate 
prin conducte constă în utilizarea de aditivi antistatici, care să permită 
reducerea rezistivităţii lichidului vehiculat sub valoarea de 109 Ω⋅m. 

Intense procese de încărcare electrostatică au fost puse în 
evidenţă şi la vehicularea în mişcare turbulentă (2300 < Re < 108) a 
lichidelor, la trecerea lichidelor prin filtre, precum şi la căderea jeturilor 
de lichid pe suprafeţe metalice. 

 
 
4.2 Generarea sarcinilor electrice la încărcarea şi/sau 

descărcarea cisternelor auto 
 
Transvazarea lichidelor inflamabile, mai ales a celor cu 

caracteristici superioare, este însoţită de apariţia unei cantităţi 
importante de sarcină electrică la încărcarea sau descărcarea 
cisternelor auto (fig. 4.3). În anumite condiţii, sarcina electrică acumulată 
poate conduce la o încărcare, până la valori periculoase, a conductei, 
rezervorului, precum şi a altor obiecte metalice izolate faţă de pământ. 

Dacă rezervorul în care are loc curgerea lichidului este izolat 
electric faţă de pământ, datorită sarcinilor electrice generate ca urmare a 
curgerii prin conductă, acesta se poate încărca la un potenţial faţă de 
pământ până la o valoare ce depinde de dimensiunile recipientului 
(capacitatea electrică a acestuia faţă de pământ) şi de prezenţa unor 
neregularităţi pe suprafaţa sa exterioară. 
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Pentru cazul concret al încărcării cu alcool etilic, poluat cu toluen, 
a unei cisterne cu capacitatea de 1.500 l, într-un interval de 600 s, a fost 
măsurat un curent electric cu intensitatea de 84⋅10−8 A. 

 
 
4.3 Câmpul electric în interiorul unui rezervor cu lichid 

încărcat electric 
 
Vehicularea prin conducte a lichidelor având rezistivităţi cuprinse 

între (107 ... 1013) Ω⋅m, este însoţită de intense fenomene de încărcare 
electrostatică a acestora. La umplerea unui rezervor fără capac plutitor 
(fig. 4.12), lichidul încărcat electric face ca în spaţiul G, neumplut cu 
lichid, să apară un câmp electric, având o intensitate care poate depăşi 
valoarea critică, fiind posibilă astfel iniţierea unei descărcări în atmosfera 
de vapori inflamabili. 

Dacă se consideră cazul cel mai întâlnit al unui rezervor cilindric, 
incomplet umplut cu lichid, pentru calculul configuraţiei câmpului electric 
în interiorul acestuia este necesară rezolvarea simultană a unei ecuaţii 
de tip Laplace şi a uneia de tip Poisson. 
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Fig. 4.4 Rezervor cu lichid încărcat cu sarcină electrică a) şi variaţia intensităţii 
câmpului electric pe axa verticală a rezervorului b) 
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Pentru zona cu gaz este valabilă ecuaţia Laplace, scrisă în 
coordonate cilindrice: 

 

   0
z
V

r
Vr

rr
1

2
G

2
G =

∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂
⋅⋅

∂
∂

⋅ .           (4.13) 

 
 
Pentru zona de lichid este valabilă ecuaţia Poisson: 
 

   
ε
ρ

−=
∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
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⎛

∂
∂
⋅⋅

∂
∂

⋅ v
2
L

2
L

z
V

r
Vr

rr
1 ,          (4.14)    

   
în care ρv este densitatea de volum a sarcinii electrice în zona lichidă, 
iar ε = ε0⋅εr este permitivitatea mediului lichid.        

Expresiile potenţialelor în zona gazoasă VG(z,r) şi în zona lichidă 
VL(z,r) se obţin având în vedere condiţiile de continuitate şi de frontieră. 

Condiţiile corespunzătoare configuraţiei sunt: 
  – pentru lichid (0 ≤ z ≤ b),     

 
VL(0, r) = 0;             (4.15) 

 
   – pentru zona gazoasă (0 ≤ z ≤ b + c),   
   
      VG(b + a, r) = 0;  

VG(z, a) = 0.                                          (4.16) 
 

La suprafaţa de separaţie a celor două medii trebuie să se 
verifice condiţiile de continuitate:  

 
( ) ( )

.EE
;r,bVr,bV

LzrGz

LG

⋅ε=
=

            (4.17) 

 
Condiţiile de frontieră sunt de tip Dirichlet, având în vedere că se 

poate considera  potenţialul faţă de pământ al rezervorului ca fiind nul. 
 
VL(z, a) = 0 .             (4.18) 
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În relaţiile (4.13...4.18) au fost utilizate notaţiile: VL este 
potenţialul faţă de pământ în zona lichidă; VG − potenţialul faţă de 
pământ în zona gazoasă; EL − intensitatea câmpului electric în zona 
lichidă; EG − intensitatea câmpului electric în zona gazoasă. 

Rezolvarea ecuaţiilor de tip Laplace şi Poisson, (4.13) şi, 
respectiv (4.14), cu condiţiile de frontieră şi de continuitate (4.15...4.18) 
permite obţinerea expresiilor ale potenţialelor VG(r, z) şi VL(r, z). 

Prin derivarea expresiilor (4.98) în raport cu raza r şi ordonata z, 
se obţin expresiile câmpului electric în lichid ELr(r, z) şi ELz(r, z), precum 
şi expresiile câmpului electric în zona gazoasă EGr(r, z) şi EGz(r, z). 

În fig. 4.5 sunt indicate valorile calculate pentru cazul unui    
rezervor cu raza a=10 m şi înălţimea b + c = 10 m, când rezervorul este 
umplut până la cota b = 8 m, iar lichidul are densitatea de sarcina         
ρv = 10−5 C/m3 (rezervorul este încărcat cu benzină, având εr = 2). 

Datele din fig. 4.5 pun în evidenţă faptul că intensitatea câmpului 
electric, în zona gazoasă, pentru exemplul considerat, este aproximativ 
de 2500 kV/m, valoare apropiată valorii de 3000 kV/m, care corespunde 
rigidităţii dielectrice a aerului. Apariţia unei descărcări electrice în 
această zonă poate conduce la aprinderea amestecului inflamabil şi 
deci la iniţierea unui eventual incident.  

Valorile ridicate ale câmpului electric din zona cu lichid nu 
prezintă consecinţe practice având în vedere faptul că, în această zonă, 
chiar dacă intensitatea câmpului electric este ridicată, apariţia 
eventualelor descărcări electrice nu conduce la aprinderea vaporilor 
datorită lipsei oxigenului. 
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c)  
Fig. 4.5 Variaţia mărimilor electrice în interiorul rezervorului 

cu lichid încărcat electric: 
a) variaţia intensităţii câmpului electric în  zona  cu lichid a rezervorului; 

b) variaţia potenţialului electric în lungul axei centrale a rezervorului; 
c) variaţia intensităţii câmpului electric în zona gazoasă a rezervorului. 
 
Rezervoarele moderne pentru produse petroliere sunt prevăzute 

cu capac metalic plutitor deasupra lichidului, astfel că, dacă se respectă 
măsurile de protecţie împotriva incendiilor,  zona gazoasă nu mai poate 
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fi generată. Capacul trebuie însă să fie corect conectat la pământ prin 
legături flexibile. 

Un alt risc îl reprezintă incorecta legare la pământ a capacului 
plutitor sau materialele străine care pot să pătrundă în lichid şi să 
plutească pe suprafaţa acestuia. Aceste particule pot determina o 
intensificare periculoasă a câmpului electric, iniţierea unor descărcări 
electrice locale şi deci aprinderea amestecului inflamabil din zona încă 
neumplută a rezervorului. 

 
 
4.4 Măsuri de prevenire pentru limitarea şi controlul 

riscurilor de incendiu/explozie la staţii de distribuţie a carburanţilor 
 
Datorită condiţiilor specifice din staţiile de distribuţie carburanţi, 

riscul apariţiei unor incidente este relativ mare, dacă nu sunt adoptate 
măsuri stricte de limitare şi control a unor astfel de situaţii. 

Principalele măsuri punctuale, care trebuie adoptate în aceste 
zone sunt următoarele:  

– este interzisă utilizarea vaselor sau ambalajelor din materiale 
plastice pentru transportul benzinei şi a altor produse inflamabile, având 
în vedere posibilitatea încărcării electrostatice a acestora; 

– personalul staţiei trebuie să urmărească în permanenţă 
menţinerea în bune condiţii a capacelor şi a ramelor chesoanelor 
rezervoarelor, pentru a evita realizarea de straturi izolante electric; 

– măsurarea nivelului de produs în rezervoare se va executa cu 
dispozitive omologate, realizate din materiale metalice neferoase, pentru 
a evita apariţia scânteilor la lovirea accidentală de pereţii rezervoarelor; 
sistemele moderne de măsurare, utilizând traductoare specifice, permit 
eliminarea riscurilor care pot să apară la utilizarea sistemelor mecanice; 

– sunt obligatorii respectarea măsurilor pentru protecţia împotriva 
incendiilor şi a exploziilor, care se referă la depozitarea şi vehicularea 
produselor lichide inflamabile ca benzina de extracţie, benzina auto etc.;  

– alimentarea mijloacelor auto cu carburant se face numai pe 
timpul cât motorul acestora este oprit; 

– alimentarea rezervoarelor se face utilizându-se numai furtunuri 
flexibile prevăzute cu armături realizate din materiale metalice 
neferoase, pentru a evita apariţia de scântei la lovirea accidentală a 
acestora; 
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– se interzice depozitarea şi livrarea produselor petroliere în vase 
improvizate, deteriorate sau deschise (cu suprafaţă liberă); 

– furtunurile pompelor pentru alimentarea autovehiculelor vor fi 
menţinute permanent în stare de utilizare şi vor fi folosite cu dispozitive 
de închidere realizate din materiale metalice neferoase; 

– se interzice executarea oricărui gen de reparaţii la autovehicule, 
autoturisme etc., pe platformele de alimentare ale acestor staţii; 

– încărcătoarele instalaţiilor de distribuţie vor avea dispozitive în 
construcţie, realizate din materiale metalice neferoase; 

– în zonele cu probabilitate mare de apariţie a concentraţiilor de 
vapori inflamabili, personalul staţiei va utiliza echipament special de 
protecţie; este interzisă folosirea îmbrăcămintei, lenjeriei şi a altor 
obiecte având conţinut din fire sintetice sau mase sintetice şi/sau 
plastice, precum şi a încălţămintei care poate produce prin lovire sau 
frecare scântei, capabile să aprindă vapori inflamabili; 

– fiecare sortiment de carburant se depozitează în rezervoarele sau 
compartimentele stabilite, fiind interzisă schimbarea destinaţiei acestora de 
la un sortiment de produs la altul, fără asigurarea tuturor măsurilor de 
pregătire necesare (golire, curăţare a pereţilor interiori etc.); 

– pe durata descărcării carburanţilor, autocisternele, conductele 
de golire şi părţile metalice ale platformei de descărcare (atunci când 
există), trebuie conectate electric între ele şi întregul sistem trebuie legat 
la pământ; 

– conductele de umplere aferente rezervoarelor vor fi prelungite 
până la distanţa maximă de 30 cm faţă de limita inferioară a acestora, 
asigurându-se astfel funcţionarea în regim înecat a sistemului astfel 
format; 

– carburanţii nu vor fi distribuiţi din rezervoare prin cădere liberă; 
– traseul conductelor trebuie să asigure drumul cel mai scurt între 

punctul iniţial şi cel final, cu un număr minim de coturi în plan vertical şi 
orizontal, ţinându-se seama de condiţiile locale; în acest fel sunt evitate 
situaţiile de mişcări turbulente caracterizate printr-o intensificare a 
proceselor de încărcare electrostatică; 

– descărcarea carburanţilor din autocisterne, precum şi operaţiile 
conexe acestei activităţi se realizează numai cu motorul oprit;  

– furtunurile flexibile ale pompelor de distribuţie a carburanţilor, 
vor fi de tip omologat, antistatizate, iar lungimea maximă nu va depăşi 
valoarea specificată de normativele în vigoare; 
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– la gurile de descărcare a carburanţilor în rezervoare, vor fi 
prevăzute borne de legare la pământ pentru conectarea  autocisternelor, 
în vederea evitării apariţiei descărcărilor electrice datorate acumulărilor 
de sarcină;  

– se interzice efectuarea oricăror lucrări de revizie, întreţinere, 
verificare sau control la instalaţiile electrice, de încălzire − ventilare etc., 
pe timpul vehiculării carburanţilor la rezervoare, staţii de pompare, guri 
de descărcare în zonele cu risc de incendiu sau  de explozie;  

– toate părţile metalice ale elementelor de construcţie, 
echipamentelor electrice şi conductelor metalice care, în mod normal nu 
se află sub tensiune, dar care pot ajunge în această situaţie, în mod 
accidental, se vor lega la nulul instalaţiei şi, suplimentar, la centura de 
punere la pământ, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

– în zonele cu risc de incendiu sau de explozie se vor utiliza 
numai instalaţii electrice şi echipamente (conductoare, dispozitive, 
aparate, utilaje etc.), corespunzătoare mediului respectiv (în construcţie 
„antiex”); 

– se interzice folosirea sculelor şi/sau dispozitivelor care ar putea 
produce scântei prin lovire sau utilizare, la rezervoare şi instalaţii pentru 
carburanţi; 

– executarea lucrărilor privind mentenanţa agregatelor de 
pompare se realizează numai de către personal autorizat în acest sens; 

– în cazurile când spaţiile de lucru sunt dotate cu instalaţii 
electrice, utilaje etc., acestea vor fi de tipul „antiex ”;  

– periodic se vor efectua măsurători pentru verificarea 
rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ şi a continuităţii la 
instalaţiile electrice, numai de către personal autorizat în acest sens; 

– la utilizarea furtunurilor cu armătură metalică, se va verifica 
continuitatea electrică a acestora, precum şi existenţa legăturii la priza de 
pământ; furtunurile din cauciuc cu capăt metalic, utilizate pentru umplerea 
cisternelor auto, butoaielor etc., care nu au asigurată prin construcţie o 
legătură electrică între cele două capete, trebuie să fie legate la pământ cu 
sârmă din cupru (înfăşurată pe furtun la partea exterioară sau introdusă în 
interior), având un capăt lipit de piesele metalice ale conductei cu produs, 
iar celălalt capăt lipit la capătul furtunului; 

– dacă construcţiile şi utilajele din zonele de lucru impun protecţia 
contra descărcărilor sub formă de trăsnet, sistemul de protecţie va fi 
realizat conform normativului I – 20.  
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4.5 Măsuri de prevenire pentru limitarea şi controlul 
riscurilor de incendiu / explozie la rampele de încărcare / 
descărcare în / din autocisterne la presiune atmosferică 

 
Măsurile care trebuie adoptate la rampele de încărcare/ 

descărcare a produselor inflamabile, au în vedere, în mod prioritar 
faptul, că orice incendiu sau explozie în aceste zone, poate genera 
pagube extrem de ridicate, determinând riscuri inclusiv pentru vecinătăţi. 
În acest sens, este necesar a urmări îndeplinirea următoarelor măsuri: 

– înainte de începerea operaţiei de încărcare/descărcare a 
produselor petroliere, cisternele metalice vor fi conectate, prin cleme tip 
„crocodil”, special destinate acestui scop, la centura de  legare la 
pământ a rampelor; această legătură trebuie să asigure neutralizarea 
sigură a sarcinilor electrice care pot să apară pe durata transvazării 
lichidelor combustibile; 

– în incinta depozitului, este interzisă efectuarea de reparaţii sau 
diverse intervenţii la mijloacele de transport, în timpul încărcării sau 
staţionării acestora; 

– se interzice încărcarea produselor în autocisterne, înainte de 
oprirea motoarelor, acestea putând fi pornite numai după terminarea 
operaţiei de încărcare în condiţii normale; de asemenea, vor fi oprite 
motoarele autovehiculelor care aşteaptă rândul la încărcare pe 
platforma rampei; 

– este interzisă pornirea motoarelor autovehiculelor înainte de 
închiderea capacelor de la cisternele auto; 

– încărcarea produselor combustibile lichide în autocisterne sau 
în alte recipiente, dacă este necesar, se face numai utilizând pâlnii de 
încărcare sau prelungitoare confecţionate din material metalic neferos, 
care să nu producă scântei prin lovirea sau frecarea de gurile 
autocisternelor sau a recipientelor; 

– se interzice încărcarea/descărcarea, precum şi circulaţia 
personalului pe corpul autocisternelor şi a altor recipiente care conţin 
lichide combustibile, pe timp de furtună cu descărcări sub formă de 
trăsnet; 
        – este interzisă încărcarea autocisternelor sau a altor recipiente 
prin curgere gravitaţională (liberă) a lichidelor, direct din rezervoare, fără 
folosirea pâlniilor de încărcare sau a prelungitoarelor, care trebuie să 
ajungă până cel mult 30 cm deasupra părţii inferioare a  recipientului; 
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           – se interzice ca verificarea nivelului lichidelor inflamabile din 
autocisterne şi alte recipiente, la încărcări/descărcări, pe timp de noapte, 
să se facă cu lămpi sau alte surse de iluminat utilizând flacăra deschisă; 
dacă este necesar, în acest scop, pot fi  utilizate numai lămpi portative 
în construcţie „antiex”;  

– probele din autocisterne se vor executa utilizând numai 
echipamente  confecţionate din materiale metalice neferoase, care nu 
produc scântei prin lovire sau frecare de gurile de încărcare ale 
autocisternelor; 

– măsurarea nivelului lichidului combustibil din autocisterne se va 
efectua numai utilizând dispozitive omologate şi realizate din materiale 
metalice neferoase; 

– dacă spaţiile de lucru sunt dotate cu instalaţii electrice, utilaje 
etc., acestea vor fi executate în construcţie „antiex ”;  

– periodic se vor efectua măsurători privind rezistenţele de 
dispersie ale prizelor de pământ şi a continuităţii la instalaţiile electrice, 
numai de către personal autorizat în acest sens; 

– în cazurile când construcţiile şi/sau utilajele din zonele de lucru 
impun protecţia contra descărcărilor sub formă de trăsnet, sistemele 
corespunzătoare de protecţie se vor realiza conform normativului I − 20. 

 
 
4.6 Condiţia de laminaritate (condiţia Hagen–Poisseuille) ca 

măsură generală la transvazarea lichidelor inflamabile prin 
conducte 

 
Trecerea de la mişcarea laminară la cea turbulentă, caracterizată 

prin numărul Reynolds 2300 < Re < 108, determină creşterea importantă 
a cantităţii de sarcină electrică generată şi deci  un risc mai mare de 
apariţie a unui incendiu sau a unei explozii. Astfel, controlul procesului 
de curgere este una dintre măsurile importante pentru limitarea nivelului 
de încărcare electrostatică a unui lichid inflamabil în procese de 
tranvazare. 

Dacă se are în vedere expresia numărului Reynolds: 

   
g
duduRe

⋅η
⋅⋅γ

=
υ
⋅

= ,                    (4.19)  

în care coeficientul dinamic de vâscozitate η şi greutatea specifică γ  
sunt mărimi dependente de temperatură (fig 4.6 şi tabelul 4.1), g este 
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acceleraţia gravitaţională, rezultă că pentru a se asigura o mişcare 
laminară printr-o conductă cu diametrul d, viteza medie u  trebuie să 
îndeplinească condiţia: 

 

   ⎥
⎦

⎤
⎜⎜
⎝

⎛
⋅γ
⋅η

⋅∈
d
g2300;0u .                (4.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6 Variaţia coeficientului dinamic de vâscozitate η cu temperatura: 
1) kerosen; 2) alcool etilic; 3) tetraclorură de carbon; 4) benzen 

 
 
În cazurile practice controlul vitezei în conducte/furtunuri poate fi 

realizat prin diferenţa ∆p = p1 – p2 (căderii de presiune), citită la 
manometre: 

 

u2
l16

dpu
2

max ⋅=
⋅η⋅

⋅∆
= ,            (4.21) 

 
în care l este distanţa dintre punctele de măsurare a presiunilor. 
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Dacă se impune viteza maximă umax., este necesar să fie 
îndeplinită condiţia: 

 

   0<∆p≤ max2 u
d

l16
⋅

⋅η⋅ .            (4.22) 

 
În cazul în care se măsoară debitul Q de lichid inflamabil 

transvazat/transportat, condiţia de mişcare laminară poate fi scrisă sub 
forma:  

 0<Q≤
l64

dp
4
d

l16
dpSu

222

max ⋅η⋅
⋅∆⋅π

=
⋅π

⋅
⋅η⋅

⋅∆
=⋅ ,           (4.23) 

 
unde S este aria secţiunii transversale a conductei de diametru d. 
 

Tabelul 4.1 Densitatea unor lichide inflamabile la diferite 
temperaturi 

 
Lichid Densitate 

kg/m3 Lichid Densitate 
kg/m3

Lichide inflamabile la temperatura de 15 °C şi presiunea 0,1 MPa   (1 bar) 
Acetonă 792 Eter 720…736 

Alcool etilic 791 Petrol 800 
Alcool metilic 810 Petrol lampant 780…800 

Benzen 850…880 Sulfură de carbon 1260 
Benzină 700…900 Terebentină 850…870 
Lichide inflamabile la temperatura de 20 °C şi presiunea 0,1 MPa  (1 bar) 
Alcool 790 Eter etilic 714 

Alcool etilic 789 Tetraclorură de carbon 1595 
Ţiţei 850…930 Toluen 866 

Benzen 879 − − 
 

 4.7 Efecte fiziologice. Riscul de fibrilaţie determinat de 
trecerea prin om a curentului de descărcare electrică  

 
Apropierea unui operator încărcat electrostatic faţă de un obiect 

metalic conectat la pământ sau apropierea unui operator aflat la 
potenţial zero de un obiect încărcat cu sarcină electrică, determină 
apariţia unei descărcări electrice. Prin canalul de descărcare electrică 
trece un curent electric sub formă de impuls, care corespunde 
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descărcării condensatorului format între obiectul încărcat cu sarcină 
electrică şi pământ. 

În cazul când energia disipată în canalul de descărcare electrică 
depăşeşte energia minimă de aprindere, avem risc de incendiu sau de 
explozie. În acelaşi timp, trecerea curentului electric sub formă de 
impuls, prin organismul uman determină, în funcţie de energia disipată, 
efecte fiziologice diferite. 

Pentru a evalua efectele fiziologice la trecerea curentului electric 
cu formă de impuls, prin organismul uman, sunt analizate următoarele 
mărimi: 

• energia specifică w, calculată pentru o rezistenţă electrică 
unitară a traseului parcurs de curentul electric i(t): 

 

   ,             (4.24) ∫ ⋅=
it

0

2 dtiw

 
în care ti este durata de şoc a descărcării şi reprezintă intervalul de 
timp între începutul descărcării electrice şi momentul în care curentul 
electric din circuit ajunge la 5% din valoarea sa de vârf; energia 
specifică se compară cu energia specifică de fibrilaţie Fe, definită ca 
fiind energia specifică minimă care, în condiţii date (traseul curentului, 
starea inimii), provoacă, cu o anumită probabilitate, fibrilaţia 
ventriculară; dacă energia specifică  w se înmulţeşte cu rezistenţa R 
a traseului parcurs de curentul electric rezultă energia W disipată în 
organismul uman; 

 
• sarcina  electrică q: 

   ,             (4.25) ∫ ⋅=
it

0

dtiq

din canalul de descărcare se compară cu sarcina specifică de fibrilaţie 
Fq definită ca fiind sarcina electrică minimă, care în condiţii date (traseul 
curentului, starea inimii) determină, cu o anumită probabilitate, fibrilaţia 
ventriculară; 

• constanta de timp T a procesului de reducere a curentului 
electric în circuit; pentru cazul uzual al unei curbe exponenţiale de 
reducere a curentului electric, constanta T este egală cu intervalul de 
timp de la începutul procesului până când valoarea curentului electric 
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ajunge 0,3679 (1/e) din valoarea iniţială; durata de şoc  ti a descărcării 
are o valoare egală cu 3⋅T; 

• pragul de percepţie qmin. definit ca fiind cantitatea minimă de 
sarcină care, în condiţii date, generează o senzaţie perceptibilă 
persoanei prin care trece curentul electric; 

• pragul de durere definit ca fiind valoarea maximă a sarcinii 
electrice (qmax.) sau a energiei specifice (wmax.), pe care o persoană o 
poate suporta fără să simtă durere (definită ca fiind senzaţia 
dezagreabilă care nu mai este acceptată a doua oară de persoana care 
a suportat-o). 

 
În cazul descărcării exponenţiale a unui condensator, prin 

organismul uman, cu constanta de timp T,  energia specifică rezultă din 
relaţia: 

   
2
TIw 2

.max ⋅= ,             (4.26) 

 
în care Imax. este valoarea maximă a curentului electric în circuit. 
 

În mod obişnuit se cunoaşte tensiunea U dintre obiectul încărcat 
cu sarcină electrică şi pământ, iar rezistenţa electrică R a circuitului 
parcurs de curentul electric depinde de traseul străbătut (în mod uzual 
este cuprinsă între 500 Ω şi 3000 Ω). 

 
În acest mod, relaţia (4.26) se scrie sub forma: 
 

   2

2

R2
TUw

⋅
⋅

= .             (4.27) 

 
Fiind cunoscută tensiunea de încărcare U şi evaluată capacitatea 

condensatorului format între obiectul încărcat cu sarcină electrică şi 
pământ, din fig. 4.7 se pot stabili pragul de percepţie (curbele A 
delimitează zona de dispersie a valorilor) şi pragul de durere (curba B), 
iar din fig. 4.8 rezultă pragul de fibrilaţie, dacă se cunoaşte durata ti  şi 
valoarea de vârf Imax. a curentului electric din circuit (curbele din fig. 4.8 
se referă la cazul cel mai des întâlnit când curentul electric parcurge 
corpul uman între mâna stângă şi cele două picioare). 
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În fig. 4.7, pentru valori sub curba 1, nu apare risc de fibrilaţie 
ventriculară; pentru valori între curbele 1 şi 2 apare un risc redus de 
fibrilaţie (probabilitate sub 5%); pentru valori între curbele 2 şi 3 apare un 
risc mediu de fibrilaţie (probabilitate până la 50%), iar pentru valori peste 
curba 3, riscul de fibrilaţie este important (probabilitate peste 50%). 

În mod obişnuit, pragul de durere are valori cuprinse între 50⋅10−6 
şi 100⋅10−6 A2⋅s, pentru un traseu al curentului electric prin extremităţi şi 
suprafaţă mare de contact cu obiectul încărcat electric, iar pragul de 
fibrilaţie ventriculară este de circa 0,004 A⋅s (0,01 A2⋅s pentru o durată ti 
= 4 ms şi 0,02 A2⋅s pentru o durată ti = 1 ms), la o probabilitate de 
fibrilaţie de 50%. 
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Fig. 4.7 Pragul de percepţie (curbele A) şi pragul 
de durere (curba B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 4.8 Prag de fibrilaţie 
ventriculară 
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În tabelul 4.2 sunt indicate efectele fiziologice ale trecerii 
curentului electric prin om, în diferite situaţii. 

 
Tabelul 4.2 Efecte fiziologice ale trecerii curentului electric prin 

om 
 
Tensiunea 

de încărcare, V 1000 5000 10000 20000 

Valoarea de vârf a 
curentului de 
descărcare, A 

1 5 10 20 

Sarcina electrică, C 10−6 5⋅10−6 10−5 2⋅10−5

Energia disipată în 
organism, mJ 0,5 12,5 50 200 

Efecte fiziologice perceptibile dezagreabile puţin 
dureroase dureroase 

 
 

4.8 Aplicaţia nr. 1 
 
Se consideră o cisternă auto care descarcă benzină la o staţie de distribuţie 

carburanţi. Să se calculeze: timpul în care aceasta poată să ajungă la un potenţial faţă 
de pământ egal cu 30 kV, în ipoteza izolării electrice faţă de sol şi energia care poate fi 
disipată în canalul de descărcare. Se consideră capacitatea electrică a cisternei faţă 
de pământ ca fiind egală cu 1000 pF, iar curentul de încărcare I = 84 ·10-8 A. 

 
Rezolvare 
Timpul în care cisterna ajunge la potenţialul dat este: 
     

7,35
1084

103010
I
UCt 8

39
=

⋅
⋅⋅

=
⋅

=
−

s. 

 
Descărcarea electrică care s-ar putea iniţia între cisternă şi pământ, în 

prezenţa unui mediu inflamabil în zonă (în special datorită pierderilor de lichide prin 
neetanşeităţi şi băltiri), este caracterizată de o energie W disipată în canalul de 
descărcare: 

   

( ) 450
2

103010
2
UCW

2392
=

⋅⋅
=

⋅
=  mJ. 

 
Se observă că energia disipată W este mult peste valorile uzuale ale energiilor 

minime de aprindere ale mediilor inflamabile gazoase (0,5...1) mJ. 
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4.9 Aplicaţia nr. 2 
 
Se consideră o cisternă auto care descarcă benzen într-o instalaţie 

tehnologică. Să se calculeze viteza medie necesară pentru care mişcarea lichidului are 
loc în domeniul laminar. Se cunosc: temperatura mediului θ = 15 ºC, densitatea medie 
γ/ρ = 865 kg/m3, diametrul furtunului prin care se face transvazarea este d = 5,5 cm. 

Se consideră coeficientul de vâscozitate dinamică al benzenului ca fiind 
η=0,75·10-3 kg/m·s pentru    θ = 15 ºC. 

 
Rezolvare: 
Din condiţia: 
    Re ≤ 2300, 

rezultă 

0 < s/cm62,3
10865,0105,5

1075,02300
d
g2300u 32

3
≅

⋅⋅⋅

⋅
⋅=

⋅γ
⋅η

⋅≤
−

−

. 

 
 
4.10 Aplicaţia nr. 3 
 
Considerăm un furtun cu diametrul d şi lungime l mică prin intermediul căruia 

se transvazează lichid inflamabil dintr-o autocisternă în rezervorul unei staţii de 
distribuţie a carburanţilor. Se cere să se studieze variaţia parametrilor u – viteză şi p – 
presiune, în funcţie de d şi l. Discuţie. 

 
Rezolvare: 
Aceasta este o aplicaţie la teorema lui Bernoulli şi la ecuaţia de continuitate. 
Pentru punctele de referinţă (1) şi (2) de pe traseul unei conducte se adoptă 

următoarele ipoteze: 
• regimul de curgere se consideră ca fiind permanent ( 0t/u =∂

r ); 
• debitul de curgere se consideră constant între cele două puncte; 
• pierderile de sarcină între cele două puncte se consideră ca fiind neglijabile 

(se consideră că lungimea traseului de transvazare este relativ mică). 
• se neglijează modulul de elasticitate E al furtunului, în sensul că acesta se 

consideră ca fiind rigid. 

d

l

1 2Z1 Z2

NR  
 

Fig. 4.9 Conductă circulară 
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Teorema lui Bernoulli pentru cazul general este: 
  

   .constz
g2

up
i

2
ii =++

γ
,  n,1i∈ .              (4.28) 

 
 
Pentru punctele de referinţă (1) şi (2) avem: 
 

        
21d2

2
22

1

2
11 hz

g2
up

z
g2

up
−

∆+++
γ

=++
γ

 la care z1 = z2 şi 0h
21d ≅∆

−
⇒              (4.29) 

⇒ ( ) ( )121221

2
22

2
1l uuuu

2
pp

g2
up

g2
up

−⋅+⋅
ρ

=−⇒+
γ

=+
γ

.              (4.30) 

 
 
În ecuaţia de continuitate pentru punctele (1) şi (2), avem: 
 

   21 QQ = ⇒ 2

2
2

1

2
1 u

4
duu

4
du

⋅
⋅

=⋅
⋅

⇒
1

2
2

2

1

u
u

d
d

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
.             

(4.31) 
 
 
 Discuţie în raport cu (4): 
 

– dacă d1 = d2 ⇔ 21 uu = ; 

– dacă d2 < d1 ⇔
2

1

d
d >1 ⇔ >1 ⇔ 2u > 1u ;              (4.32) 

– dacă d2 > d1 ⇔
2

1

d
d <1 ⇔

1

2

u
u <1 ⇔ 2u < 1u . 

 
 
Raportat la relaţiile (4.30), (4.31) şi (4.32) se poate face următoarea discuţie: 
 

– dacă 21 uu =   ⇔   p1 = p2; 
– dacă 1u < 2u  ⇔   p1 > p2;                (4.33) 
– dacă 1u > 2u  ⇔   p1 < p2. 

 
Concluzie: 

– dacă d1 = d2 ⇔ 21 uu =  ⇔  p1 = p2; 
– dacă d2 < d1 ⇔ 2u > 1u  ⇔  p1 > p2;                      (4.34) 
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– dacă d2 > d1  ⇔ 2u < 1u  ⇔  p1 < p2. 
4.11 Aplicaţia nr. 4 
 
Se consideră un furtun cu diametrul d şi lungimea l mică prin intermediul 

căruia se transvazează lichid inflamabil dintr-un autoalimentator (autocisternă) în 
rezervoarele unei aeronave. Să se determine viteza medie u  pentru care mişcarea 
lichidului inflamabil se face în mişcare laminară. 

 
Rezolvare: 
Aplicaţia reprezintă mişcare laminară/problema Hagen–Poisseuille într–o 

conductă circulară. Se consideră o conductă circulară, dreaptă şi orizontală, şi se 
separă din interiorul  acesteia un element cilindric de fluid (fig. 4.10), având raza r şi 
lungimea generatoarei l. Asupra acestui element vor acţiona forţe de presiune şi forţe 
datorate vâscozităţii.  

 
  dr 

r π⋅r2⋅p1 π⋅r2⋅p2 r

dr 

 
 
 
 
 
  

l   
 
  Fig. 4.10 Mişcarea laminară într–o conductă orizontală 
 
În cazul mişcării uniforme ( u = const.), legea lui Newton devine: 
 

   ,               (4.35) ∑∑
==

=⋅=
n

1n
i

n

1n
i 0amF

rr

 

( ) 0lr2rpp 2
21 =⋅⋅π⋅⋅τ−⋅π⋅− ,               (4.36) 

 
în relaţia (4.36), τ este efortul tangenţial 

 

   
dr
du
⋅η−=τ ,                (4.37) 

 
determinat de frecarea dintre  straturile fluidului  vâscos (de coeficient dinamic de     
vâscozitate η).  

Relaţia (4.36) poate fi scrisă şi sub forma: 
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  ( ) 0lr2
dr
durpp 2

21 =⋅⋅π⋅⋅⋅η+⋅π⋅− ,              (4.38) 

sau 

drr
l2

pp
du 21 ⋅⋅

⋅η⋅
−

−= ,               (4.38) 

care prin integrare devine 

   c
2
r

L2
pp

u
2

21 +⋅
⋅η⋅

−
−= .               (4.39) 

 
 
Constanta de integrare c  se determină din condiţia: viteza u = 0 pentru r = r0. 

  
 
Se obţine astfel: 
 

   2
0

21 r
L4

pp
c ⋅

⋅η⋅
−

=                 (4.40) 

 
Din relaţia (4.39), cu expresia (4.40) a constantei de integrare, rezultă 

repartiţia vitezei în secţiunea conductei: 
 

   ( )22
0

21 rr
L4

ppu −⋅
⋅η⋅

−
−= .               (4.41) 

 
Viteza este maximă în axul conductei (r = 0) şi are expresia: 
 

   2
0

21
max r

L4
ppu
⋅η⋅

−
−= .               (4.42) 

 
Debitul Q prin conductă se obţine prin însumarea debitelor elementare dQ: 
 

( ) drr2rr
L4

ppdrr2udQ 22
0

21 ⋅⋅π⋅⋅−⋅
⋅η⋅

−
−=⋅⋅π⋅⋅= .              (4.43) 

 
Prin integrare rezultă: 
 

( ) ( ) ( )
L8

rpp
drrrr

L2
ppdQQ

4
02132

0

r

0

21
r

0

00

⋅η⋅
⋅−⋅η

=⋅−⋅⋅
⋅η⋅
−⋅π

== ∫∫              (4.44) 

 
Viteza medie în conductă rezultă: 
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2
0

21
2
0

r
L8

pp
r4

Q
S
Qu ⋅

⋅η⋅
−

=
⋅π⋅

== .               (4.45) 

4.12 Aplicaţia nr. 5 
 
Se consideră un tronson de conductă cu diametrul d şi lungime l prin care, într-o 

dană a unui port, un vas petrolier descarcă în rezervoarele de suprafaţă, combustibil 
petrolier. Să se calculeze expresia curentului electric de încărcare electrostatică în mişcare 
turbulentă. 

 

Rezolvare: 
În ipoteza mişcării laminare a lichidului din conductă, în afara stratului adsorbit, 

viteza ux a diferitelor straturi de lichid, aflate la distanţa x, de peretele conductei, poate 
fi determinată din următoarea expresie, stabilită pe baza relaţiei: 

 

   
( )

l4
xdx

u p
x ⋅η⋅

−⋅⋅∆
= .               (4.46) 

 
În relaţia (4.46), d este diametrul conductei (d = 2⋅r0),  x = r0 − r, în care r este 

raza curentă (măsurată din centrul conductei), iar ∆p = p1 − p2 este variaţia presiunii pe 
lungimea l a conductei. 

Intensitatea curentului electric dIcl, corespunzător unui strat de grosime dx din 
stratul dublu, poate fi determinată din relaţia: 

 

  dxud
t

ldxd
t

dqdI xv
v

cl ⋅⋅ρ⋅⋅π=
⋅⋅⋅π⋅ρ

== .              (4.47) 

 
În relaţia (4.47) s–a notat cu dq – sarcina electrică din interiorul volumului cojii 

cilindrice de diametru d, grosime dx şi lungime l, iar ρv − densitatea de volum a sarcinii 
electrice din stratul dublu.  

În cazul cel mai întâlnit al mişcării laminare, variaţia liniară a vitezei ux în stratul 
dublu poate fi definită în funcţie de efortul tangenţial τ între straturile de lichid şi de 
coeficientul dinamic de vâscozitate η al lichidului în stratul dublu (conform legii lui 
Newton): 

 

    
η
τ

=
dx

du x ,               (4.48) 

 
în care efortul tangenţial τ este definit de expresia: 

 

    
l4
dp

⋅
⋅∆

=τ .               (4.49) 

 
Din legea fluxului electric rezultă că în stratul dublu variaţia câmpului electric 

poate fi scrisă sub forma: 
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ε
ρ

−= υ

dx
dE x ,                (4.50) 

în care ε este permitivitatea lichidului. 
Din relaţia (4.50) rezultă expresia densităţii de volum ρv a sarcinii electrice: 

   
dx

dE x⋅ε−=ρυ ,                (4.51) 

sau 

   
2

x
2

dx
Ud

⋅ε−=ρυ ,                (4.52) 

 
în care Ux este potenţialul stratului de lichid aflat la distanţa x de peretele conductei. 

Curentul electric total Icl antrenat de lichid în stratul dublu de sarcină, cu 
grosimea δ, rezultă: 

∫ ∫
δ δ

⋅⋅
⋅η⋅

∆
⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅ε−=⋅⋅ρ⋅⋅π=

0 0
2

x
2

xvcl dxx
l4

p
dx

Ud
dxudI .             (4.53) 

 
În relaţia (4.53) s-a avut în vedere faptul că în expresia (4.46) a vitezei, stratul 

încărcat electric are o grosime mică în raport cu diametrul conductei şi deci se poate 
considera  x << d, iar expresia vitezei ux devine: 

   
l4
xd

u p
x ⋅η⋅

⋅⋅∆
≅ .                (4.54) 

 
Dacă se integrează relaţia (4.53) pe grosimea δ a stratului dublu rezultă 

curentul electric total transportat de lichid: 

.dx
dx

dU
dx

dU
x

l4
pd

dx
dx

Ud
x

l4
pdI

0

x
0

dx
dUlx

0x
x

2

0
2

x
22

cl

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
⋅−⋅⋅

⋅η⋅
∆⋅ε⋅⋅π

−=

=⋅⋅⋅
⋅η⋅
∆⋅ε⋅⋅π

−=

∫

∫
δ=

=

δ

              (4.55) 

 

Primul termen din interiorul parantezei, având ambele limite nule, conduce la o 
valoare nulă, iar al doilea termen are valoarea Uk, corespunzătoare potenţialului de 
contact (pentru x = 0). În acest mod, curentul electric Icl corespunzător stratului dublu 
de sarcină este: 

   
l4

UpdI k
2

cl ⋅η⋅
⋅∆⋅ε⋅⋅π

= .               (4.56) 

 

Căderea de presiune ∆p raportată la lungimea l a conductei rezultă din relaţia 
(4.48) sub forma: 
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gd2

u
l
p γ

⋅
⋅
⋅λ

=
∆                 (4.57) 

 
în care λ este coeficientul pierderilor de sarcină liniare, iar u − viteza medie a lichidului 
în conductă. 

Având în vedere expresia (4.57), intensitatea curentului electric Icl rezultă: 
 

   
g8

Uud
I k

cl
γ

⋅
η⋅

⋅⋅λ⋅ε⋅⋅π
= .              (4.58) 

 
Din relaţia (4.54), viteza uk, la limita stratului dublu (pentru x = δ) are expresia: 
 

   
l4

dpuk ⋅η⋅
δ⋅⋅∆

= .                (4.59) 

 
Introducând expresia (4.59) în relaţia (4.57) rezultă o altă formă a expresiei 

curentului electric Icl : 
 

   
δ

⋅⋅ε⋅ε⋅⋅π
= kkr0

cl
uUd

I .              (4.60) 

 
Relaţia (4.56) a curentului Icl poate fi scrisă în funcţie de expresia (4.49) a 

efortului tangenţial τ sub forma: 
 

   
η
⋅ε⋅⋅π

= k
cl

Ud
I .                (4.61) 

 
Dacă se defineşte coeficientul lui Fanning f  prin expresia: 
 

   22 u
g2

2
u

g

f
⋅γ
⋅τ⋅

=

⋅
γ
τ

= ,               (4.62) 

 
şi se are în vedere expresia (4.52) a numărului Reynolds, relaţia (4.61) poate fi scrisă 
şi sub forma: 

 

  kr0cL URefu5,0I ⋅⋅⋅ε⋅ε⋅⋅π⋅= .               (4.63) 
 
Dacă în relaţia (4.59), coeficientul dinamic de vâscozitate η este scris în 

funcţie de numărul Reynolds, rezultă o nouă formă a expresiei curentului electric Icl: 
       

  k
k

cl Uu8
8

UuRe
I ⋅⋅ε⋅π⋅=

⋅⋅ε⋅π⋅⋅λ
= ,              (4.64) 
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în care, pentru regimul de mişcare laminară, s–a avut în vedere relaţia (4.62). 
Pentru regimuri de mişcare turbulentă, în care 4⋅103 < Re < 105, coeficientul 

pierderilor de sarcină λ se poate calcula cu relaţia lui Blasius: 
 

   
25,0Re

3164,0
=λ .                (4.65) 

Dacă se introduce relaţia (4.65) în expresia (4.64), rezultă expresia curentului 
electric Ict : 

 
   k

75,0
cL UuRe04,0I ⋅⋅ε⋅π⋅⋅≅ .              (4.66) 

 
În anexa 4.1 sunt prezentate diferite expresii ale lui λ. 
 
 
Analiza relaţiilor de calcul a intensităţii curentului electric determinat de 

curgerea lichidelor prin conducte arată că, în toate cazurile, aceasta este proporţională 
cu viteza medie de curgere. în acest fel, limitarea vitezei de curgere este una dintre 
cele mai eficiente metode pentru reducerea nivelului de încărcare electrostatică la 
vehicularea lichidelor. 

 
 
 
 
 

Anexa 4.1  Relaţii de calcul pentru λ 
 
Dacă se scrie teorema lui Bernoulli între două secţiuni (1) şi (2) ale conductei 

din figura 4.11, situate între ele la distanţa l, se obţine: 
 

l

1 2

2 · r0

 
 

Fig. 4.11 Puncte de calcul într–o conductă 
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  d2
2

2
2

1
1

2
1 hz

p
g2

u
z

p
g2

u
∆++

γ
+

⋅
=+

γ
+

⋅
,              (4.67) 

 
în care uuu 21 ==  sunt vitezele medii în secţiunile (1) şi (2),  z1 = z2 − cotele la care 
se află aceste puncte, ∆hd − pierderea de sarcină, γ − greutatea specifică a lichidului, 
iar g − acceleraţia gravitaţională.  

 
Relaţia (4.67) poate fi scrisă sub forma: 
    

  d2
2

2
2

1
1

2
1 hz

p
g2

u
z

p
g2

u
∆++

γ
+

⋅
=+

γ
+

⋅
,              (4.68) 

 
sau 

   
g2

u
d
1h

pp 2

d
21

⋅
⋅⋅λ==

γ
−

,              (4.69) 

 
în relaţia (4.67) s–a utilizat notaţia: 

   
g2

u
d
lh

2

d ⋅
⋅⋅λ= ,                (4.70) 

 
cunoscută  ca fiind relaţia lui Darcy − Weissbach. 

 
 
În relaţia (4.70), λ este coeficientul pierderilor de sarcină liniare care admite 

expresiile date în tabelul 4.3.  
 
Deoarece se poate scrie:   
 

   22
0

21 d
ul32

r
ul8pp ⋅⋅η⋅
=

⋅⋅η⋅
=− ,              (4.71) 

 
prin egalarea relaţiei (4.70) cu relaţia (4.71) se obţine: 
 

   
g2

u
d
l

d
ul32 2

2
γ

⋅⋅⋅λ=
⋅⋅η⋅ .              (4.72) 

 
 
Dacă se are în vedere că: 
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g

duRe γ
⋅

η
⋅

= ,                (4.73) 

 
 
din relaţia (4.72)  rezultă: 

  

   
Re
64g

du
64

=
γ

⋅
⋅
η⋅

=λ               (4.74) 

 
Tabelul 4.3  Relaţii de calcul pentru λ  
 

Regimul 
de 

curgere 

Natura 
peretelui 

conductei 

Autorul 
formulei Formula de calcul Domeniul de 

aplicabilitate 
Condiţia de 
valabilitate 

Laminar 
Pereţi 

netezi şi 
rugoşi 

Stokes 
Re
64

=λ  0<Re<2320 – 

Blasius λ=0,3146·Re-0,25 4000<Re<105

McAdams λ =0,184·Re-0,2 5000<Re<2·105

Nikuradse λ =0,0032+0,221 Re-0,237 105<Re<3,24·106
Pereţi 
netezi 

hidraulic 
 λ = λ(Re) Prandtl – 

Kármán ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ λ
⋅=

λ 51,2
Relg21  3000<Re<107

Re < Re1

Moody 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+ε⋅+⋅

⋅=λ
3/16

Re
10200001

0055,0

 4000<Re<107

Colebrook 
– White ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ε
+

λ
⋅−=

λ 72,3Re
51,2lg21  – 

Pereţi 
semirugoşi 

hidraulic  
λ=λ(Re, ε) 

Altşul 
25,0

Re
6811,0 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +ε⋅=λ  – 

Re1<Re<Re2

Prandtl – 
Nikuradse ε

⋅=
λ

72,3lg21  105<Re<108

Turbulent 

Pereţi 
rugoşi 

hidraulic 
λ = λ(ε) Şifrinson λ = 0,11 · ε0,25 – 

Re > Re2
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CAPITOLUL 5 
 

PERICOLE  DE  INCENDIU / EXPLOZIE.  CAUZE  ŞI  MĂSURI 
DE  PREVENIRE  A INCENDIILOR 

 
 

5.1 Pericole de incendiu/explozie la parcaje, garaje, ateliere 
de întreţinere şi reparaţii auto 

 
Principalele pericole de incendiu/explozie la parcaje, garaje, 

ateliere de întreţinere şi reparaţii auto sunt: 
– existenţa unor cantităţi mari de materiale combustibile în structura 

autovehiculelor precum şi a carburanţilor, lubrifianţilor sau a altor lichide 
inflamabile utilizate pentru lucrările curente (vopsire, reparaţii etc.); 

– executarea diferitelor operaţii de întreţinere şi reparaţii, utilizând 
focul deschis; 

– utilizarea pentru astfel de spaţii, a unor construcţii şi instalaţii 
improprii acestor destinaţii, care nu sunt realizate potrivit prescripţiilor 
tehnice în vigoare referitoare la protecţia împotriva incendiilor; 

– aglomerarea în spaţii relativ restrânse a unor cantităţi mari de 
piese, utilaje, diferite materiale combustibile etc., care măresc 
nejustificat densitatea de sarcină termică; 

– nerespectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor de 
către factorul uman (personalul de întreţinere) datorat în principal: 
neinstruirii, necunoaşterii etc.; 

– observarea cu întârziere a incendiului (dezvoltarea incendiilor) 
datorată: lipsei personalului de pază, inexistenţa instalaţiilor de 
detecţie/semnalizare etc.; 

 
5.2 Cauze de incendiu 
Principalele cauze de incendiu la parcaje, garaje, ateliere de 

întreţinere şi reparaţii auto sunt: 
– căldura radiată de elementele de încălzire: radiatoare, reşouri 

etc., în situaţiile când în apropierea (vecinătatea) acestora există 
materiale combustibile şi/sau inflamabile; 
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– focul deschis utilizat pentru lucrările de întreţinere, reparaţii sau 
pentru încălzirea pe timp de iarnă a motoarelor Diesel (este interzisă 
această operaţie la celelalte tipuri de motoare auto, indiferent de tipul 
autovehiculului); 

– scântei combustibile provenite de la eşapamentul autovehiculelor; 
– scântei electrice şi scurtcircuite electrice generate de instalaţiile 

electrice ale autovehiculelor defecte sau de la instalaţiile electrice 
aferente construcţiilor; 

– explozii urmate de incendii la rezervoarele cu carburanţi ale 
autovehiculelor care se repară, la staţiile de acumulatoare sau pe timpul 
probelor în sarcină şi rodajelor; 

– scântei electrostatice generate pe timpul alimentării cu 
carburanţi a autovehiculelor manipularea necorespunzătoare a lichidelor 
inflamabile; 

– autoaprinderea deşeurilor de materiale combustibile îmbibate 
cu lubrifianţi; 

– scântei mecanice produse la lucrările de întreţinere, reparaţii, 
executarea probelor şi rodajelor sau datorate unor accidente pe timpul 
manipulării autovehiculelor; 

 
 
5.3 Măsuri de prevenire pentru reducerea şi controlul 

riscurilor de incendiu/explozie 
 
5.3.1 Autovehicule în parcurs (circulaţie) 
 
Principalele măsuri pentru autovehiculele în circulaţie sunt: 
– sistemul de alimentare nu trebuie să prezinte scurgeri de 

combustibil la îmbinarea conductelor sau fitingurilor; 
– conducta dintre filtru şi carburator să fie fixată de motor cu 

clemă pentru evitarea ruperii acesteia din cauza trepidaţiilor; 
– pompele de benzină să nu prezinte defecţiuni, iar sitele de 

filtrare a combustibilului să fie curate; 
– rezervorul de combustibil să fie prevăzut cu capac bine fixat şi 

asigurat cu încuietoare pentru a nu se deschide în timpul mersului, iar 
suporţii de susţinere şi colierele de fixare a rezervorului să nu prezinte 
fisuri; 
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– ataşarea unui al doilea rezervor de combustibil la autovehicul, 
neprevăzut de uzina constructoare, este interzisă; 

– instalaţia electrică să nu prezinte legături improvizate, cabluri 
neizolate, care pot genera scurtcircuite; 

– releele regulatoare de tensiune să fie bine reglate şi izolate de 
exterior pentru a se evita scurtcircuitele; 

– siguranţele fuzibile ale tabloului să fie standard (dimensionate); 
– bateria de acumulatoare să fie bine fixată, să aibă capace la 

elemenţi şi capac de protecţie adecvat locaşului; 
– se interzice lăsarea materialelor textile (bumbacului, lavetelor) 

îmbibate cu produse petroliere pe bateria de acumulatoare; 
– se interzice lăsarea sculelor din lotul de bord deasupra 

acumulatorului, sau în compartimentul acestuia, putând provoca scurtcircuit; 
– se interzice montarea acumulatorului în caroseria autovehiculului 

sau în alt loc amenajat corespunzător; 
– ţeava de eşapament va fi în bună stare, fără fisuri sau garnituri 

defecte (arse) şi prevăzută, după caz, cu site în stare de utilizare; 
 
5.3.2 Obligaţii ale conducătorilor de autovehicule 
 
Principalele obligaţii ale conducătorilor de autovehicule sunt: 

 – înainte de plecarea în cursă: 
• să verifice starea tehnică a autovehiculului, în special 

sistemele de transmisie, direcţie, frânare, rulare, lumini şi semnalizare; 
dacă autovehiculul nu îndeplineşte condiţiile tehnice, conducătorul auto 
nu poate primi permisiunea de a pleca în cursă; 

• la ieşirea din garaj şi la schimbul pe traseu să semneze 
de primirea autovehiculului, dacă corespunde din punct de vedere 
tehnic pentru a putea circula;  
 – în timpul conducerii, să aibă asupra lor:  

• permisul de conducere; 
• certificatul de înmatriculare; 
• cartea de identitate a conducătorului auto; 
• dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice; 
• licenţa de execuţie pentru cei care efectuează 

transporturi rutiere publice; 
• atestatul de exercitare a activităţii de taximetrie şi 

autorizaţia de instructor, pentru cei care practică această profesie; 
• alte documente prevăzute de lege. 
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5.3.3 Interdicţii ale conducătorilor de autovehicule care 
transportă mărfuri cu pericol de incendiu/explozie 

 
Principalele interdicţii ale conducătorilor de autovehicule care 

transportă mărfuri cu pericol de incendiu/explozie sunt: 
– să plece în cursă fără a fi însoţiţi de cel puţin o persoană care 

să cunoască bine caracteristicile mărfurilor care se transportă şi care 
să–i însoţească pe tot parcursul; 

– să genereze şocuri autovehiculului; 
– să fumeze în timpul transportului sau să aprindă focul la 

opriri/staţionări, la o distanţă mai mică de 50 m de vehicul; 
– să lase autovehiculul sau încărcătura fără supraveghere; 
– să parcheze autovehiculul încărcat în garaj; 
– să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaj de 

mase plastice, care prin agitarea combustibilului în timpul mersului 
produc sarcini electrostatice; 

– să remorcheze autovehiculele rămase în pană; 
– să efectueze transportul încărcăturilor cu pericol de incendiu 

şi/sau explozie în timpul nopţii sau să circule cu viteză peste limitele 
admise, pe timp de ceaţă sau ploaie; 

– dacă din cauza deteriorării ambalajelor în timpul transportului 
sau din alte cauze, substanţele uşor inflamabile sau alte substanţe 
periculoase se împrăştie pe drum, conducătorul vehiculului este obligat 
să oprească imediat ce observă aceasta şi, împreună cu persoana care 
îl însoţeşte, să avertizeze pe cei din jur de pericol şi ia măsuri necesare 
pentru izolare, anunţând de cele întâmplate cel mai apropiat organ de 
poliţie; 

– să repare în parcurs autovehiculul încărcat cu mărfuri ce 
prezintă pericol de incendii şi explozie; în cazul când remedierea este 
absolut necesară se va descărca mai întâi încărcătura care va fi păzită 
de însoţitori şi apoi se va îndepărta autovehiculul la o distanţă de cel 
puţin 100 m unde va fi reparat; 

– să staţioneze pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe timp 
de noapte; 

– este interzis ca în autovehiculele care transportă încărcături 
periculoase să se afle pasageri sau încărcături neprevăzute în foaia de 
parcurs; 

– autovehiculele care transportă încărcături periculoase trebuie 
să îndeplinească condiţiile tehnice şi de agreare, stabilite prin Acordul 
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European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor 
periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care 
România a aderat prin Legea nr. 31/1994; 

– conducătorii de autovehicule care transportă încărcături 
periculoase trebuie să fie autorizaţi pentru acest fel de transport, 
conform prevederilor legale. 

 
5.3.4 Obligaţii ale conducătorilor de autovehicule la staţiile 

de alimentare cu carburanţi 
 
Principalele obligaţii ale conducătorilor de autovehicule la staţiile 

de alimentare cu carburanţi sunt: 
 – să oprească funcţionarea motorului când sunt în aşteptare în 
faţa dispozitivului de alimentare; 
 – să nu plece de lângă autovehicul; 
 – să nu fumeze pe locul unde este amplasată staţia; 
 – să nu regleze şi nici să nu repare motorul la o distanţă mai mică 
de 50 m de staţie; 
 – să oprească imediat motorul şi să îndepărteze autovehiculul la 
o distanţă de cel puţin 50 m de staţie dacă se constată defecţiuni; 
conducătorii celorlalte autovehicule care se găsesc în staţie sunt obligaţi 
să dea ajutor la îndepărtarea autovehiculului; 

– pe timp de ceaţă sau în alte condiţii atmosferice care împiedică 
vizibilitatea peste 20 m, autovehiculele de orice tip, în mers şi în 
staţionare, vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt 
obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă în acelaşi mod la 
semnalele date de conducătorii autovehiculelor care se aproprie; în 
asemenea condiţii, semnalele sonore pot fi utilizate şi în localităţi, în 
locurile sau în timpul în care claxonatul este interzis. 

 
 
5.3.5 Măsuri de prevenire a incendiilor la garaje şi parcaje de 

autovehicule 
 
Principalele măsuri de prevenire a incendiilor la garaje şi parcaje 

de autovehicule sunt: 
– la amplasarea uşilor garajului, se va avea în vedere 

posibilitatea unei evacuări rapide a autovehiculelor; 
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– garajele trebuie prevăzute, după caz, cu sisteme de ventilaţie şi 
aerisire naturală sau mecanică pentru evacuarea vaporilor de benzină şi 
a gazelor de ardere, care prezintă pericol de explozie, incendiu şi 
intoxicare; 

– iluminarea garajelor se va face electric, cu instalaţii adecvate; 
lămpile electrice portative vor fi în construcţie antiex; 

– încălzirea garajelor se va face cu instalaţii de încălzire centrală 
cu apă caldă, abur sau aer cald; 

– în interiorul garajelor nu este admisă utilizarea sobelor metalice, 
reşourilor electrice de construcţie obişnuită (neprotejate), precum şi 
executarea de improvizaţii la acestea; 

– este interzisă introducerea în garaje şi parcaje a 
autovehiculelor: 

• încărcate cu materiale explozive, combustibile sau uşor 
inflamabile; 

• cu rezervoare de benzină fisurate, sparte, cu capace 
lipsă sau neetanşe; 

• care prezintă scurgeri de combustibil; 
• cu motoare şi ţevile de eşapament supraîncălzite sau 

fără tobe de eşapament; 
• care au instalaţii electrice defecte; 

– în interiorul garajelor, nu sunt permise păstrarea de bidoane cu 
combustibili lichizi, lubrifianţi sau alte materiale combustibile precum şi 
depozitarea, chiar temporară a altor obiecte sau materiale care nu fac 
parte din inventarul garajelor sau autovehiculelor; 

– alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto se face numai în 
locuri special amenajate, ziua şi numai în cazuri excepţionale noaptea, 
la lumina lămpilor electrice protejate; 

– pe timpul alimentării, motorul va fi oprit; nu este admisă 
alimentarea rezervorului autovehiculelor în interiorul garajelor; 

– în cazul deversării carburanţilor sau lubrifianţilor pe pardoseala 
garajului, scurgerile se acoperă imediat cu nisip, care, după îmbibare, va 
fi evacuat în locuri care nu prezintă pericol de incendiu; 

– este interzisă evacuarea reziduurilor combustibile la gurile de 
canalizare; aceasta se face în locurile special amenajate; 

– materialele textile folosite la curăţirea, ştergerea mâinilor sau a 
unor piese care sunt îmbibate cu carburanţi sau ulei, vor fi depuse în lăzi 
metalice prevăzute cu capace de închidere sau în lăzi de lemn căptuşite 
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în interior cu tablă şi evacuate la sfârşitul zilei de lucru în locuri stabilite 
pentru acest scop, pentru a fi arse sau îngropate; 

– arderea gunoiului industrial va fi supravegheată de un pompier 
sau de un voluntar instruit, prevăzut cu mijloace de stins incendiul; 

– acumulatoarele autovehiculelor se vor încărca numai în 
spaţiile/instalaţiile special amenajate; încărcarea acumulatorului în garaj 
este interzisă; 

– utilizarea focului deschis (lămpi cu benzină etc.) pentru 
încălzirea motorului sau la executarea unor lucrări de sudare, lipire etc. 
în interiorul garajelor şi parcajelor este interzisă; 

– punerea motorului în funcţiune în scopul scoaterii autovehicu-
lului din garaj se va face numai după aerisirea în prealabil a garajului; 

– utilizarea benzinei şi a altor substanţe inflamabile pentru 
curăţarea pardoselii, mâinilor, îmbrăcămintei sau a pieselor în garaje 
este interzisă; 

– aşezarea autovehiculelor în garaje şi parcaje se va face astfel 
încât să se păstreze spaţii între ele şi pereţi, care să asigure o evacuare 
rapidă în caz de incendiu; în acest sens se recomandă marcarea pe 
pardoseală atât a spaţiilor pentru garare, cât şi a celor care trebuie să fie 
libere, în funcţie de poziţia uşilor de evacuare; 

– pe lângă normele de prevenire şi stingere a incendiilor 
specifice, orice garaj va avea întocmit şi un plan de evacuare 
cuprinzând indicarea precisă a operaţiilor de efectuat în caz de incendiu 
şi a mijloacelor care vor fi folosite pentru o evacuare rapidă; 

– normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi planul de 
evacuare se vor afişa în locuri vizibile, bine iluminate şi vor fi prelucrate 
cu personalul; 

– cheile de contact ale autovehiculelor se vor păstra în afara 
programului, la punctul de control sau la personalul de serviciu; 

 
5.3.6 Măsuri de prevenire a incendiilor la ateliere de 

întreţinere/reparaţii auto 
 
Principalele măsuri de prevenire a incendiilor la ateliere de 

întreţinere/reparaţii sunt: 
– la autovehiculele introduse în atelierele de reparaţii, combustibilul 

din rezervoare să fie evacuat, iar legăturile de la acumulator desfăcute; 
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– degresarea, curăţirea şi spălarea pieselor în atelierele de 
întreţinere se va face numai în băi cu soluţie de sodă caustică încălzită, 
sau în instalaţii speciale cu soluţii incombustibile; 

– petrolul lampant sau benzina se poate folosi numai în cantităţi 
mici la spălarea pieselor şi numai în băi speciale, prevăzute cu capace, 
în locuri ferite de pericolul incendierii sau aprinderii; băile care folosesc 
cantităţi mari trebuie amplasate în încăperi separate, respectându-se 
normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice spaţiilor cu 
pericol de explozie; 

– deşeurile textile cu conţinut de lichide combustibile, uleiuri etc. 
vor fi colectate în vase speciale acoperite cu capace, care vor fi 
evacuate din atelier, pentru a fi valorificate sau distruse; 

– cârpele îmbibate cu ulei, unsori etc. se vor depune în cutii 
metalice care, la sfârşitul zilei de lucru, se vor evacua în locurile stabilite 
şi amenajate pentru acestea; 

– este interzisă depozitarea în atelierele de întreţinere şi reparaţii 
auto a materialelor combustibile sau inflamabile; 

– efectuarea lucrărilor de sudare la autovehicule se va face 
numai după înlăturarea uleiului şi curăţarea pieselor; operaţia de sudare 
a rezervorului de benzină se va face numai după purjarea acestuia cu 
abur, apă caldă etc.; 

– pentru asigurarea unei uşoare evacuări, autovehiculele trebuie 
să aibă în permanenţă cauciucurile sub presiune; 

– rodajul la banc trebuie să se execute în încăperi separate, iar 
rezervorul de combustibil trebuie să fie aşezat la distanţă de surse de 
căldură (sobe, radiatoare, ţevi de eşapament etc.); 

– de asemenea există interdicţie pentru: 
• sudarea sub autovehicul înainte de curăţirea acestuia de 

ulei; 
• sudarea caroseriei fără a se lua măsuri de protecţie a 

rezervorului şi materialelor combustibile; 
• utilizarea canistrelor necorespunzătoare pentru benzină 

(fără capac etanş, nerezistente, uzate, din material plastic etc.); 
• executarea operaţiilor pe maşini unelte (strunguri, 

polizoare, freze, raboteze etc.), care produc prin aşchiere sau polizare 
scântei sau încălzire până la incandescenţă, se va evita încălzirea 
excesivă şi aruncarea şpanului pe elemente sau materiale combustibile; 
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• la controlul cutiilor de viteze, angrenajelor etc. vor fi 
utilizate numai lămpi electrice portative armate, conectate la tensiuni 
reduse (sub 24 V); 

– degresarea, curăţirea sau spălarea pieselor pregătite pentru 
lipire, se face numai cu lichide incombustibile; este interzisă utilizarea 
benzinei, petrolului sau a altor substanţe inflamabile; 

– decaparea cu acid azotic a metalelor neferoase se face numai 
în nişe de decapare cu ventilaţie forţată; 

– prepararea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru 
decapări se va face numai de personalul calificat, evitându–se contactul 
acizilor cu materialele combustibile; 

– înainte de executarea operaţiunilor de lipit cum sunt: cositorirea 
rezervoarelor de carburanţi şi a plutitoarelor din carburatoare, acestea 
vor fi golite, aerisite, spălate cu apă şi sodă; 

– se interzice păstrarea sau depozitarea de combustibil în 
interiorul atelierelor în cantităţi mai mari decât necesarul pe schimb de 
lucru. 

 
5.3.7 Măsuri de prevenire a incendiilor la staţiile de încărcat 

acumulatori 
 
Principalele măsuri de prevenire a incendiilor sunt: 
– la încăperile pentru staţii de acumulatoare trebuie să se 

respecte normele specifice spaţiilor de categoria A pericol de incendiu; 
– încăperile staţiilor de acumulatoare vor fi prevăzute cu ventilaţie 

care să asigure evacuarea eventualelor degajări de hidrogen în timpul 
încărcării acumulatoarelor; 

– instalaţiile de iluminat trebuie să fie executate în construcţie 
antiexplozivă (antiex); 

– întreruptoarele de lumină vor fi amplasate în afara acestor 
spaţii; 

– încăperile staţiilor vor avea numai instalaţii de încălzire centrală 
cu conducte sudate, fără flanşă de legătură sau ventile; 

– este strict interzis să se lucreze cu foc deschis în încăperile 
pentru încărcarea acumulatorilor; 

– este interzisă utilizarea focului deschis sau a corpurilor 
incandescente în sălile de acumulatoare sau în sălile de depozitare a 
recipienţilor cu acid sulfuric; 
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– este interzisă depozitarea materialelor combustibile (butoaie 
sau vase) în staţiile de acumulatoare; 

– pardoselile vor fi construite din materiale rezistente la foc 
(beton, sticlă, dale de mozaic etc.); 

– este interzis accesul persoanelor străine în sălile de 
acumulatoare este interzis. 

 
5.3.8 Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice din 

garaje şi spaţii conexe 
 
Modificările instalaţiei sau lucrările noi nu pot fi executate decât 

de personal autorizat. De asemenea, verificarea aparaturii de măsurare 
şi control (ampermetre, voltmetre, contoare electrice etc.) nu poate fi 
efectuată decât de personal avizat. 

Verificările la instalaţiile electrice constau în verificări vizuale şi 
măsurători periodice. 

Verificările vizuale la tabloul general de distribuţie presupun: 
– tabloul trebuie să fie încuiat, iar accesul la acesta să nu poată fi 

permis decât electricianului de întreţinere desemnat; 
– siguranţele vor fi calibrate, circuitele inscripţionate cu valoarea 

curentului electric şi denumirea locului protejat (prize polizor etc.); 
– starea legăturilor electrice şi starea izolaţiei conductoarelor de 

legătură să nu prezinte urme de termodegradare; 
– se va controla periodic temperatura cablurilor de racord, 

corpurile siguranţelor, transformatoarele, automatele de protecţie 
amplasate pe sau în tabloul electric; 

– în timpul lucrului, în dreptul tabloului electric trebuie să fie 
amplasat un covoraş electroizolant. 

 
5.3.9 Măsuri de prevenire a incendiilor la instalaţiile electrice 

de iluminat şi putere 
 
Principalele măsuri de prevenire a incendiilor sunt: 
– se verifică traseele circuitelor, starea de izolaţie, legăturile în 

doze, corespondenţa dintre tipul aparaturii electrice şi clasificarea 
încăperilor (exemplu: aparate de iluminat, întreruptoare, prize etanşe în 
încăperi cu grad ridicat de umiditate: băi, grupuri sanitare, bucătării, 
garaje etc.); nu se admit aparate de iluminat suspendate direct de 
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conductoarele electrice de alimentare, improvizaţii; prizele vor fi 
inscripţionate cu tensiunea de lucru: 24 V, 230 V, 400 V; 

– în încăperile cu pardoseli neizolante se vor monta prize cu 
contact de protecţie; 

– pentru lucrările în locuri periculoase (garaje, subsoluri, centrale 
termice etc.) se utilizează scule alimentate la tensiuni reduse (24 V); 

– verificările prin măsurători se vor efectua cu aparatură atestată 
de metrologi şi constau în măsurători ale rezistenţei de izolaţie a 
circuitelor electrice cabluri, conductoare; măsurători ale rezistenţei de 
dispersie a prizelor de pământ; 

– utilajele fixe şi mobile alimentate la tensiuni de 230 V sau 400 V 
se vor lega, în mod obligatoriu, la conductorul de nul de protecţie al 
instalaţiei şi suplimentar, la centura de legare la pământ;  

– întreţinerea instalaţiilor şi aparatelor electrice se va face 
periodic şi constă în următoarele operaţiuni: 

– tabloul electric/utilajele electrice; 
– se curăţă în interior de praf sau de alte depuneri de materii sau 

corpuri străine; 
– se verifică starea legăturilor electrice interioare, depistând 

eventualele semne de termodegradare. 
 
5.3.10 Controlul riscurilor de incendiu la parcaje auto 
 
Pentru reducerea/controlul riscurilor de incendiu, în interiorul 

parcajelor auto sunt necesare aplicarea următoarelor măsuri principale: 
– amenajarea de încăperi, spaţii sau depozite, în afara celor proiec-

tate, în special destinate depozitării de materiale şi produse combustibile; 
– completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele 

autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile; 
– fumatul şi utilizarea focului deschis, sub orice formă; 
– repararea sau întreţinerea autoturismelor, cu excepţia înlocuirii 

anvelopelor; 
– staţionarea autoturismelor în afara spaţiilor destinate, 

amenajate şi marcate în acest scop, cum sunt circulaţii, rampe etc.; 
– utilizarea în alte scopuri a spaţiilor din parcaj; 
– accesul autoturismelor şi a remorcilor acestora, în care se află 

substanţe periculoase (inflamabile, explozive, corosive, radioactive etc.), 
în afara carburanţilor şi lubrifianţilor autoturismului. 
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5.3.11 Măsuri de prevenire a incendiilor la proiectarea 
spaţiilor din categoria service auto 

 
Principalele măsuri de prevenire a incendiilor la spaţii de tip 

service auto sunt: 
– este interzisă amplasarea vopsitoriilor auto, a atelierelor de 

tinichigerie, încărcat şi format acumulatori; 
– dotarea şi echiparea atelierelor service este limitată la: reparaţii 

curente de mecanică (lăcătuşerie, direcţie, frână, geometrie, echilibrare 
roţi) electrice (fără reparaţii sau încărcare/formare acumulatori), tapiţerie 
(fără confecţionare tapiţerii), schimb ulei cutie de viteze şi motor, schimb 
sau completare lichid de frână; 

– atelierul sau standul de reglaje motor (aprindere – carburaţie – 
tacheţi), va fi amplasat într–un spaţiu amenajat special pentru această 
operaţie, delimitat de celelalte ateliere (standuri, boxe, ateliere etc.) în 
condiţii normate şi echipat cu instalaţie de evacuare a gazelor arse de la 
motor; 

– se interzice spălarea pieselor cu solvenţi organici; 
– se interzice staţionarea autovehiculelor în număr mai mare 

decât al posturilor de lucru; 
– se admit ateliere de vulcanizare electrică; se interzice 

depozitarea anvelopelor sau camerelor pentru acestea în subteran sau 
în orice spaţii ale atelierului (service), cu excepţia celor cu care sunt 
echipate autovehiculele. 

 

 
 
 
Bibliografie cap. 5 
 
[1] *** NP 24/1997 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea 

parcajelor etajate pentru autoturisme, I.P.C.T. S.A.; 
[2] *** NP 25/1997 – Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice 

subterane, I.P.C.T. S.A. 
[3]  Popescu G. – Note de curs, Prevenirea incendiilor (2002–2004), 

Facultatea de Pompieri – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
Bucureşti.  
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CAPITOLUL 6 
 

TRANSPORTUL AUTO AL MATERIALELOR EXPLOZIVE 
 
 

6.1 Măsuri de prevenire 
 
Principalele măsuri de prevenire pentru controlul riscurilor de 

explozie sunt: 
− dacă temperatura mediului ambiant are tendinţa să coboare 

sub temperatura de congelare indicată de producător, materiale 
explozive din grupa I, cu conţinut mai mare de 6% nitroglicerină şi cele 
antigrizutoase, se transportă numai cu mijloace speciale (izoterme);   

− vehiculele utilizate la transportul materialelor explozive vor fi 
amenajate astfel încât să se evite producerea de incendii în timpul 
deplasării, vor fi prevăzute cu suspensii elastice şi echipate cu mijloace 
pentru stingerea incendiilor, conform normelor specifice transportului 
substanţelor periculoase, precum şi cu mijloace de marcare şi avertizare 
prevăzute de normele de circulaţie pe drumurile publice; 

− este interzis transportul materiilor explozive în autovehicule cu 
generatoare de gaze sau în care există instalaţii cu foc deschis, precum 
şi în autovehicule care pot fi descărcate automat; 

− deţinătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să efectueze 
întreţinerile şi verificările periodice pentru asigurarea stării de 
funcţionare şi să garanteze că acestea corespund pentru transportul 
materiilor explozive eliberând în acest sens un document scris, legal din 
punct de vedere juridic, care va fi păstrat de conducătorul 
autovehiculului şi pe care-l va prezenta gestionarului la primirea 
materiilor explozive;   

− este interzisă încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea 
şi distrugerea materiilor explozive pe timpul nopţii; 

− transportul materiilor explozive cu mijloace auto trebuie să se 
facă pe baza unui ordin de transport; 
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− materiile explozive vor fi încărcate/descărcate în/din mijloace 
de transport numai manual, cu excepţia operaţiilor executate la 
producători, deţinători; 

− la operaţiile de încărcare/descărcare efectuate mecanizat, se 
vor respecta cu stricteţe instrucţiunile producătorului privind mânuirea 
materiilor explozive;  

− încărcarea/descărcarea materiilor explozive în/din mijloacele de 
transport, se face numai în locuri special destinate în acest scop, păzite 
şi marcate cu semne convenţionale; în cazul în care producătorul, 
respectiv, destinatarul are în proprietate linia ferată industrială, 
încărcarea/descărcarea se execută cu luarea tuturor măsurilor de 
securitate; 

− la încărcarea/descărcarea manuală a materiilor explozive în şi 
din mijloacele de transport se vor asigura podeţe sau rampe de 
circulaţie a căror lăţime să permită trecerea în două sensuri a cel puţin 
două persoane; pe căile de acces şi la rampele de încărcare/descărcare 
se va împrăştia material antiderapant (nisip, zgură etc.; toate căile de 
acces dinspre locurile de încărcare /descărcare trebuie să fie în 
permanenţă libere şi să asigure o circulaţie fluentă.   

Pe timpul deplasării, responsabilul cu efectuarea transportului va 
respecta următoarele măsuri: 

− va ocoli eventualele incendii la o distanţă de cel puţin 300 m, iar 
în cazul întâlnirii focurilor deschise va lua măsuri suplimentare de 
precauţie; 

− în cazul deplasării în convoi, dacă se impune staţionarea, se 
vor respecta distanţe de minim 50 m între vehiculele auto; 

− pe timp de furtună, ceaţă etc., cu vizibilitate sub 20 m 
transportul va fi oprit, iar vehiculele vor fi scoase în afara arterei de 
circulaţie; 

− este interzis ca vehiculele care transportă materii explozive să 
staţioneze la o distanţă mai mică de 300 m faţă de uzine, fabrici, lucrări 
de artă, centre populate şi de 100 m faţă de arterele principale de 
circulaţie; 

− responsabilul cu transportul răspunde de paza încărcăturii de 
materii explozive pe timpul staţionării, nepermiţând aproprierea 
persoanelor neautorizate şi să ia măsuri de prevenire a incendiilor; 

− la transportul/utilizarea materiilor explozive, inclusiv a 
materialelor pirotehnice, se interzice utilizarea lămpilor cu flacără 
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deschisă sau a altor mijloace cu foc deschis; este obligatorie 
respectarea celorlalte reguli specifice.  

 
 
6.2 Clasificarea materiilor explozive 
 
Materiile explozive se clasifică, din punct de vedere al efectului 

pe  care-l pot avea asupra mediului înconjurător în caz de explozie, în 
grupele indicate la tabelul 6.1: 
 

Tabelul 6.1 Clasificarea materiilor explozive din punct de vedere 
al efectului pe  care-l pot avea asupra mediului înconjurător 

Grupa 
Categoria de 

materii 
explozive 

Coeficient de 
echivalenţă 
cu trotilul 

Exemple de materii explozive din grupă 

1 2 3 4 

I Explozivi de 
mare putere 

1,3 sau mai 
mare 

− explozivi pe bază de nitroglicerină  sau 
nitroglicol (cu conţinut peste 6%); 
− pentrită, hexogen, octogen şi amestecurile lor; 
− explozivi plastici, elastici, fitile detonante şi 
explozivi de iniţiere 

II Explozivi de 
putere medie 1,0 

− trotil, tetril şi ceilalţi explozivi nitroaromatici, 
precum şi cei pe bază de azotat de amoniu cu 
mai puţin de 6% nitroglicerină sau nitroglicol; 
− explozivi pe bază de cloraţi şi percloraţi; 
− geluri explozive, amestecuri explozive simple 
de tip AMAL; 
− emulsii explozive. 

III Explozivi de 
mică putere 0,7 

− amestecuri explozive simple de tip nitramon 
(AM–1) şi nitramonit; 
− pulberi negre cu fum şi similare; 
− amestecuri explozive cu peste 30% materii 
inhibitoare (clorură de sodiu, clorură de amoniu 
etc.); 
− explozivi antigrizutoşi; 
− capse detonante de orice fel relee 
întârzietoare şi sisteme de iniţiere “Nonel”. 

IV Exploziv slab 0,5 

− pulberi coloidale fără fum, pe bază de 
nitroceluloză, de nitroceluloză şi nitroglicerină, de 
nitroceluloză şi amestecuri de nitroglicerină cu 
nitroglicoli; 
− amestecuri incendiare şi fitile de amorsare 
(Bickford); 
− obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de 
amestecuri pirotehnice. 
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Bibliografie cap. 6 
 
[1] *** Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, promulgată şi 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 298, din 28 decembrie 1995. 
[2] *** Legea nr. 478/2003 pentru modificarea şi aprobarea Legii nr. 

126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 831, din 24 noiembrie 2003. 
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CAPITOLUL 7 

 
 

PREVENIREA INCENDIILOR LA INSTALAŢII, 
DEPOZITE, RAMPE DE G.P.L 

 
 

7.1 Măsuri generale şi specifice de p.s.i. Elemente generale. 
 
La exploatare, în timpul executării reviziilor/reparaţiilor etc., în 

instalaţiile, depozitele, rampele de gaze lichefiate inflamabile sunt 
interzise următoarele: 

− efectuarea unor lucrări cu foc deschis, fără ca în prealabil să 
fie luate măsurile generale/specifice necesare;  

− utilizarea de unelte/scule confecţionate din materiale care pot 
genera scântei; 

− lovirea de obiecte metalice care produc scântei cu altele sau 
între ele; 

− blocarea trecerilor sau a drumurilor pentru accesul la 
mijloacele de stingere a incendiilor; 

− blocarea căilor de evacuare a personalului; 
− îndepărtarea, deteriorarea sau mutarea de la locul stabilit a 

mijloacelor pentru stingerea incendiilor; 
− utilizarea de materiale care pot acumula potenţial electrostatic 

(covoare, haine etc. din materiale şi fibre sintetice/plastice); dacă este 
necesar ca unele acţionări să se efectueze cu ajutorul curelelor de 
transmisie, acestea vor fi protejate împotriva acumulărilor de sarcini 
electrostatice etc.; 

− utilizarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte cu accesorii metalice 
(catarame, blacheuri, ţinte etc.) şi a lenjeriei de corp din fire/fibre 
sintetice; 

− utilizarea surselor cu foc deschis, a dispozitivelor de aprindere, 
precum şi efectuarea oricăror lucrări conexe; 
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− introducerea neautorizată a unor mijloace, ca: chibrituri, 
brichete, etc. în instalaţiile, depozitele, rampele, staţiile de îmbuteliere 
etc. cu gaze petroliere lichefiate inflamabile; 

− nedispunerea măsurilor pentru interzicerea circulaţiei 
mijloacelor de transport auto; drumurile se vor bara cu bariere mobile, 
montându–se indicatoare de avertizare cu inscripţii având formulări de 
tipul: „Zonă cu gaze – Pericol de explozie !”, „Circulaţia autovehiculelor  
interzisă!”; 

− neefectuarea reviziilor la mijloacele utilizate pentru transportul 
de materiale în zonele cu pericol de explozie (electrocare, multicare 
etc.); este interzisă utilizarea mijloacelor necorespunzătoare din punct 
de vedere al stării de funcţionare (grad de fiabilitate redus etc.); 

− existenţa vegetaţiei uscate pe sol în parcurile de depozitare a 
gazelor lichefiate inflamabile (iarbă, buruieni etc.);  

− nemenţinerea permanentă, în stare de funcţionare a digurilor 
de împrejmuire şi retenţie, a rezervoarelor şi grupurilor de rezervoare; 

– depozitarea de orice natură în şanţurile de scurgere, în gropile 
de colectare materiale, reziduuri etc., sau să se permită micşorarea 
secţiunii libere, respectiv a volumului acestora prin depunerea de 
pământ, nisip etc., transportat de apele meteorice etc.; 

– încălzirea cu foc deschis a conductelor, armăturilor etc. din 
reţelele de apă şi abur amplasate în zonele cu pericol de incendiu; 
dezgheţarea acestora se face doar utilizând agenţi termici cum sunt de 
exemplu: apa caldă sau aburul; 

– încălzirea conductelor, armăturilor etc., care conţin gaze 
lichefiate, indiferent dacă acestea sunt sau nu inflamabile se face numai 
utilizând apa caldă sau aburul; este interzisă utilizarea focului deschis; 

Respectarea măsurilor generale/specifice implică următoarele: 
– toate aparatele şi dispozitivele de măsurare, control, 

semnalizare şi transmitere la distanţă utilizate în instalaţiile şi la 
recipientele pentru gaze lichefiate inflamabile trebuie să fie în 
construcţie antiexplozivă;  

– la rampele de umplere a recipientelor cu gaze lichefiate 
inflamabile trebuie să fie asigurate racorduri cu gaze inerte şi cu 
furtunuri de abur pentru stingerea incendiilor; 

– componenţii gazelor petroliere lichefiate, propanul şi butanul, la 
anumite concentraţii nu prezintă miros perceptibil, fapt pentru care 
starea de pericol de explozie nu poate fi sesizată doar prin intermediul 
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unor echipamente special destinate acestui scop; aceeaşi situaţie se 
întâlneşte şi în cazul celorlalte gaze lichefiate care nu prezintă miros 
sesizabil sau au miros care poate fi pus în evidenţă mai greu (hidrogen, 
etan, etilenă, metan etc.); 

– în cazul în care este necesară efectuarea unor lucrări cu foc 
deschis la un recipient de depozitare a gazelor lichefiate combustibile, 
aflat într–un grup de recipiente, toate recipientele alăturate vor fi golite şi 
aburite înainte de începerea lucrărilor; 

– înainte de a începe lucrul cu foc deschis, se vor îndepărta de la 
vecinătăţi toate materialele combustibile şi se vor identifica toate 
posibilităţile de apariţie a unor degajări de gaze combustibile în zona de 
lucru; 

– orice lucrare care urmează să se efectueaze în zonele 
instalaţiilor, depozitelor, rampelor etc., cu gaze lichefiate inflamabile şi 
care necesită utilizarea focului deschis sau poate duce la apariţia unor 
surse de aprindere (scântei de natură electrică, mecanică etc.), se 
execută numai pe bază de permis de lucru cu foc deschis; 

– este interzisă executarea lucrărilor cu foc deschis la distanţe 
mai mici de 100 m faţă de staţiile de îmbuteliere, rampe etc. pentru gaze 
lichefiate inflamabile; locul unde se execută astfel de lucrări trebuie să 
fie astfel stabilit astfel încât să nu fie posibilă aducerea spre el a gazelor 
inflamabile de la vecinătăţi, de către curenţii de aer, în mod natural; 

– pentru lucrările cu foc deschis, în interiorul recipientelor, 
utilajelor, încăperilor etc., permisul de lucru cu foc deschis se eliberează 
numai după ce analiza gazelor recoltate din interiorul acestora indică 
lipsa componenţilor inflamabili; îndepărtarea componenţilor inflamabili 
din atmosfera interioară, se realizează prin operaţii de aburire, spălare, 
ventilare; durata fiecărei operaţii se stabileşte de la caz la caz în funcţie 
de natura gazului petrolier lichefiat inflamabil şi a capacităţii 
recipientului, încăperii etc., necesitatea repetării ciclului de operaţii fiind 
determinată de rezultatele analizei gazelor recoltate; 

– în toate cazurile când se execută lucrări cu foc deschis în 
recipiente, utilaje etc., în cadrul operaţiilor pregătitoare trebuie să se 
respecte următoarele măsuri:  

• golirea completă de conţinut a recipientului, utilajului etc. la 
care urmează să se execute lucrarea; 

• blindarea legăturilor recipientului cu restul instalaţiei (cu 
excepţia celei de abur); 
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• aburirea interioară; 
• curăţarea, spălarea şi răcirea; 
• ventilarea interioară; 
• recoltarea probelor de gaze din mai multe puncte şi analiza 

lor;  
• repetarea periodică a analizelor. 

– pentru lucrările cu foc deschis în încăperi (săli de compresoare, 
spaţii de îmbuteliere etc.), se iau următoarele măsuri: 

• oprirea tuturor utilajelor din încăpere şi golirea acestora şi a 
conductelor de legătură de gazele lichefiate inflamabile conţinute; 

• blindarea conductelor înainte de intrarea în spaţiul unde 
urmează să se execute lucrarea cu foc deschis; 

• ventilarea spaţiilor până când probele de gaz recoltate, 
indică lipsa componenţilor inflamabili din atmosferă. 

– pentru lucrările cu foc deschis în zona rampelor de 
umplere/golire a cisternelor auto se iau următoarele măsuri: 

• scoaterea din zonă a tuturor cisternelor, pline sau goale; 
• golirea, blindarea conductelor de legătură cu parcul de 

rezervoare, staţii compresoare etc.; 
• aburirea conductelor, în cazul în care se desfăşoară lucrări 

în această zonă; 
• prelevarea şi analiza probelor de gaze din zona rampelor. 

– furtunurile de abur utilizate pentru aburirea recipientelor, 
utilajelor etc. vor fi legate la pământ înainte de începerea operaţiei de 
aburire; 

– gurile de canal din zona unde se execută lucrări cu foc deschis, 
în zona instalaţiilor cu gaze lichefiate inflamabile, se vor acoperi cu saci 
cu nisip, umezi etc.; 

– în cazul generării unor degajări masive de gaze inflamabile la 
instalaţii se iau următoarele măsuri: 

• se interzice circulaţia autovehiculelor, precum şi a 
persoanelor în zona afectată de gaze, 

• se întrerup în zona respectivă toate lucrările la care se 
utilizează focul deschis sau există posibilitatea generării altor surse; 

• se introduce abur în conductele perforate din jurul 
recipientului, instalaţiei etc. la care s-a produs degajarea, pentru a dilua 
gazele; 
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• se transvazează conţinutul recipientului în vasul de avarie 
sau în alt recipient corespunzător caracteristicilor cerute; 

• se anunţă entităţile specializate de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 

– armăturile de pe reţelele de abur pentru incendiu vor fi montate 
în zone în afara locurilor cu pericol de incendiu/explozie, la extremitatea 
instalaţiilor, parcurilor etc., etichetate cu text, vizibil, iar locul lor de 
amplasare şi reţeaua pe care o deservesc trebuie să fie cunoscute de 
către întreg personalul care lucrează în zona respectivă; 

– pentru fiecare sector de muncă, secţie, parc de rezervoare etc., 
se stabilesc persoanele care răspund, pe fiecare schimb, de:  

• anunţarea incendiilor; 
• întreruperea alimentării instalaţilor electrice, de gaze 

naturale şi oprirea instalaţiilor de ventilaţie; 
• evacuarea încăperilor şi depozitelor deschise; 
• supravegherea respectării regulilor de prevenire a incendiilor 

la locurile de muncă;  
• verificarea periodică a existenţei şi a stării utilajelor şi 

materialelor iniţiale de stingere a incendiilor; 
• verificarea posibilităţilor de acces la toate mijloacele de p.s.i. 

şi a posibilităţilor de evacuare. 

– personalul care lucrează permanent/temporar în instalaţii, 
depozite şi staţii de îmbuteliere a gazelor lichefiate trebuie să fie instruit 
astfel încât să cunoască următoarele: 

• proprietăţile inflamabile ale gazelor utilizate; 
• modul de lucru corect (fără pericole) cu aceste gaze; 
• exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor, utilajelor etc.; 
• amplasamentul instalaţiilor de stingere a incendiilor în 

zonele de lucru; 

– pentru toate locurile de muncă este obligatoriu să se afişeze: 
• instrucţiuni cuprinzând regulile specifice pentru prevenirea şi 

combaterea incendiilor; 
• sarcinile salariaţilor privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor;  
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7.2 Umplerea (încărcarea)/golirea cisternelor auto la rampele 
de G.P.L. 

 
Instalaţiile de umplere/golire a cisternelor auto trebuie să 

îndeplinească următoarele cerinţe: 
− să asigure umplerea corectă şi golirea rapidă în condiţii de 

siguranţă; 
− să corespundă prevederilor normelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor (construcţie, amplasare etc.), având în vedere categoria de 
pericol la incendiu în care se încadrează gazele lichefiate pentru care 
este destinată instalaţia;  

− cântarele de umplere/ control se verifică metrologic; 
− conductele de compensare a presiunii să fie astfel 

dimensionate, încât să permită egalizarea rapidă a presiunii; 
− conductele de umplere/golire şi cele de evacuare să fie 

prevăzute cu manometre pentru indicarea presiunii şi cu aparate pentru 
măsurarea temperaturilor; 

– înainte de umplerea cisternelor, este obligatorie verificarea 
acestora de către responsabilul cu umplerea; se interzice această 
operaţie dacă se constată: 

• lipsa plăcii de timbru sau a unor date din conţinutul acesteia, 
precum şi prezenţa unor corecturi; 

• lipsa sau înregistrarea incompletă a inscripţionărilor 
prevăzute de normele în vigoare de pe recipient şi de pe placa 
indicatoare;  

• neconcordanţa dintre datele înscrise pe placa de timbru, 
recipient şi placa indicatoare sau dintre acestea şi datele cerute de 
norme pentru gazul respectiv; 

• depăşirea termenului privind controlul periodic;  
• prezenţa pe pereţi a deformărilor, urmelor de lovituri, tăieturi, 

coroziuni sau a oricăror alte degradări care pot periclita siguranţa 
funcţionării recipientului; 

• deteriorarea echipamentului recipientului; 
• lipsa unei etanşeităţi perfecte a armăturilor şi îmbinărilor; 
• degradarea vopselei de protecţie, a datelor de identificare 

sau neconcordanţe în raport cu conţinutul; 
• lipsuri/deteriorări de orice natură la partea carosabilă. 
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– autocisternele pot fi utilizate numai pentru un singur gaz 
lichefiat sau pentru un grup de gaze lichefiate pentru care au fost 
construite şi verificate; 

– cisternele metalice care pot fi utilizate pentru o grupă de gaze, 
înainte de a fi umplute cu un alt gaz din aceeaşi grupă, trebuie să fie 
supuse următoarelor operaţii: 

• evacuarea completă a gazului din recipient; 
• curăţarea interioară a recipientului în conformitate cu 

instrucţiunile întocmite de societatea comercială care execută umplerea;  
• efectuarea modificărilor corespunzătoare la inscripţiile 

vopsite de pe recipient şi de pe placa indicatoare(în cazul cisternelor). 

– operaţia de umplere a cisternelor auto cu gaze lichefiate se 
face cu respectarea următoarelor etape: 

• determinarea, pe bază de analiză, a conţinutului gazului 
lichefiat din rezervorul din care urmează să se umple cisterna;   

• introducerea cisternelor la rampă şi fixarea lor prin saboţi la 
ambele capete; 

• este necesar să se recolteze probe de gaz din recipient 
pentru a se controla atmosfera interioară şi numai dacă prin analiză se 
constată că aceasta are aceeaşi compoziţie cu produsul care urmează a 
fi livrat, se execută umplerea;   

• se asigură, obligatoriu, legătura la priza de pământ; 
• se execută legătura la instalaţia de umplere (legătura pentru 

alimentare şi pentru egalizarea presiunii), asigurându-se continuitatea 
circuitului de scurgere a sarcinilor electrostatice prin punţi echipotenţiale;  

• controlul etanşeităţii legăturilor între rezervor, pompă şi 
cisternă; este obligatorie strângerea flanşelor cu numărul complet de 
şuruburi;  

• existenţa manometrului pentru indicarea presiunii pe 
colectorul de umplere/golire al cisternei; 

• nu se efectuează operaţii de umplere până când nu s-au 
remediat eventualele deficienţele de către personalul specializat;   

• urmărirea creşterii nivelului da gaz lichefiat în cisternă, până 
la ajungerea acestuia la nivelul maxim admis pentru umplere; 

• oprirea pompei şi închiderea ventilelor spre cisternă, 
degazarea completă a legăturilor înainte de a începe demontarea lor.  
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− înainte de începerea operaţiei de umplere a autocisternelor cu 
gaze lichefiate inflamabile, pe lângă măsurile anterioare se vor lua şi 
următoarele: 

• se va controla dacă furtunurile pentru abur, existente de o 
parte şi alta a rampei, se află în perfectă stare de funcţionare şi sunt 
alimentate cu abur până la ventil;  

• se verifică dacă s-a efectuat purjarea cu gaz inert a 
conductelor de umplere/golire şi de egalizare a presiunii. 

– în cazul gazelor lichefiate inflamabile se vor utiliza numai scule 
care nu produc scântei prin lovire sau frecare la toate operaţiile care se 
execută; 

– înainte de a începe operaţia de încărcare/descărcare a 
recipientelor/butelii cu gaze lichefiate/inflamabile, în şi din 
autovehicule, se vor opri motoarele acestora; de asemenea şi 
autovehiculele care staţionează la rampele de umplere/golire a 
recipientelor/butelii cu gaze lichefiate/inflamabile, care aşteaptă să 
fie încărcate/descărcate, vor avea motoarele oprite; este interzisă 
verificarea funcţionării motoarelor  autovehiculelor sau repararea 
acestora în zona rampelor de încărcare/ descărcare şi a staţiilor de 
îmbuteliere a gazelor lichefiate/ inflamabile; 

 
 
 
7.3 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la transportul 

rutier al gazelor petroliere lichefiate 
 

Principalele măsuri de prevenire a incendiilor la transportul auto 
al G.P.L. sunt: 

– autovehiculele destinate transportului de gaze lichefiate trebuie 
să îndeplinească condiţiile tehnice necesare asigurării circulaţiei şi să fie 
prevăzute cu indicatoare privind transportul mărfurilor pe drumurile 
publice; 

– este interzis transportul recipientelor cu gaze lichefiate în 
remorci şi în caroseria autobasculantelor; buteliile de gaze petroliere 
lichefiate (aragaz) se transportă în remorci special amenajate; 

– înainte de plecarea în cursă a autovehiculelor care transportă 
gaze lichefiate/inflamabile este obligatorie verificarea existenţei şi a stării 
de funcţionare a mijloacelor de stingere (stingătoare portabile etc.) a 
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incendiilor prevăzute pentru transportul acestor încărcături, odată cu 
verificarea stării tehnice a autovehiculului; 

– în timpul transportului recipientelor–butelii, acestea vor fi 
protejate cu prelate împotriva acţiunii directe a razelor solare şi a 
intemperiilor; 

– temperatura maximă pe care o pot atinge recipientele cu 
G.P.L., datorită încălzirii sub acţiunea razelor solare sau a altor surse de 
căldură, nu trebuie să depăşească +40o C; 

– în timpul transportului gazelor lichefiate este interzisă părăsirea 
autovehiculului de către conducătorul acestuia; 

– nu este permisă generarea de şocuri în timpul conducerii 
autovehiculului încărcat cu butelii de gaze lichefiate (autocisterne sau 
recipiente separate); 

– nu este permisă staţionarea în garaje sau parcaje a 
autovehiculelor încărcate cu gaze lichefiate; 

– conducătorii de autovehicule care transportă gaze lichefiate nu 
au voie să remorcheze autovehicule rămase în pană; 

– pe timpul nopţii este interzis transportul gazelor lichefiate; pe 
timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ploaie etc.); viteza de circulaţie trebuie 
redusă în raport cu condiţiile existente, până la limita evitării oricărui 
pericol; 

– este interzis transportul de persoane pe autocisterne sau pe 
platformele autovehiculelor cu care se transportă recipiente cu gaze 
lichefiate; 

– autovehiculele care transportă substanţe uşor inflamabile pe 
drumurile publice nu au voie să depăşească viteza de 30 km/h în timpul 
circulaţiei prin localităţi şi 40 km/h în afara localităţilor; 

– este interzisă staţionarea autovehiculelor cu G.P.L. la distanţe 
sub 30 m de rezervoarele pentru depozitarea gazelor lichefiate 
inflamabile; 

– pe timpul transportului auto al gazelor lichefiate inflamabile este 
interzis să se fumeze sau să se utilizeze focul deschis la opriri/staţionări, 
la distanţă mai mică de 50 m de autovehicul; 

– autovehiculele care transportă gaze lichefiate inflamabile 
trebuie să aibă eşapamentul montat în partea din faţă şi să fie prevăzut 
cu parascântei/apărători metalice; 

– autovehiculele care transportă gaze petroliere lichefiate 
toxice/inflamabile vor fi inscripţionate cu inscripţii avertizoare pentru 
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substanţele toxice/inflamabile stabilite de legislaţia în vigoare, în funcţie 
de tipul încărcăturii; 

– robinetele autocisternelor trebuie să fie etanşe şi prevăzute cu 
dispozitive care să înlăture posibilitatea deschiderii lor în timpul 
mersului; 

– în cazul când ventilul recipientului este blocat (îngheţat etc.), 
degajarea acestuia se poate face prin protejarea acestuia cu deşeuri 
textile având în conţinut apă caldă; este interzisă utilizarea de deşeuri 
textile având în conţinut uleiuri tehnice, combustibile etc.; 

– dacă se constată apariţia unor degajări de gaze lichefiate 
inflamabile, se opreşte motorul autovehiculului; 

– în cazul producerii unor deteriorări ale recipientelor în timpul 
transportului sunt obligatorii: retragerea autovehiculului într-o zonă în 
care degajarea noxelor sau avaria în sine nu prezintă pericol pentru 
persoanele din zonele învecinate, avertizarea asupra pericolului şi 
anunţarea entităţilor specializate despre situaţie; 

– în timpul transportului cu autovehicule a gazelor lichefiate, cu 
regim de produse toxice, încărcătura trebuie să fie însoţită permanent 
de o persoană care cunoaşte caracteristicile substanţelor transportate şi 
modul cum se acţionează în caz de avarie, accident etc.; 

– conducătorii autovehiculelor care transportă gaze petroliere 
lichefiate vor fi instruiţi, periodic şi înainte de plecarea în cursă, asupra 
principalelor caracteristici ale gazului lichefiat transportat şi asupra 
modului corespunzător de manipulare şi transport a acestora; de 
asemenea, conducătorul auto trebuie să cunoască itinerarul şi 
particularităţile traseului; 

– conducătorii de autovehicule care pleacă în cursă, trebuie să 
aibă efectuat la zi instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor şi de 
securitate a muncii; 

– conducătorii autovehiculelor cu care se transportă gaze 
petroliere lichefiate au obligaţia să respecte indicaţiile stabilite de către 
furnizor cu privire la operaţiile de încărcare, transport, descărcare. 

În tabelul 7.1 sunt indicate principalele caracteristici ale gazelor 
petroliere lichefiate cu proprietăţi inflamabile. 
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Tabelul 7.1 Principalele caracteristici ale gazelor lichefiate cu 
proprietăţi inflamabile 

Limite 
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[% vol.] 

în 
oxigen 
[% vol.] 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Amoniac – 2 630 651  15,5...27,0 13,5...79 

2 Bromură de metil – 30 – 540 – 13,5...14,5 14...19 

3 Butadienă – 40 – 450 – 2...12,50 – 

4 Butan – 60 490 430 0,25 1,8...9,1 – 

5 Butene – 80 – 445 – 1,6...9,3 – 

6 Ciclopropan – – 498 0,18 2,4...10,5 – 

7 Clorură de etil – 50 494 510 – 3,6...15,4 – 

8 Clorură de metil – 55 – 620 – 7,6...19,7 – 

9 Clorură de vinil – 43 – 78 472 – 4,0...22,0 – 

10 Dimetilamină – 17 – 400 – 2,0...14,4 – 

11 Etan – 520 470 0,24 3,2...15 3,9...50,5 

12 Eter metilic – 41 – 358 – 3,4...27,0 – 

13 Etilenă – 425 450 0,10 2,75...33,5 3,0...80 

14 G.P.L. – – 430...455 – 1,5...9,5 – 

15 Hidrogen – 540 570 0,010 4,0...74,2 4,5...95 

16 Hidrogen sulfurat – – 290 – 4,3...45,5 – 

17 Izobutan – 550 543 – 1,5...8,5 – 

18 Izobutilenă – – 465 – 1,7...9,6 – 

19 Mercaptan metilic – 178 – – – – – 

20 Metan 161 650...750 650 0,28 5,0...16 5...60 

21 Menoclordifluoretan – – – – 9,8...16,1 – 

22 Monoclortrifluoretilenă – – 600 – 28,5...35,2 – 

23 Monoetilamină – 39 – 384 – 3,5...17,0 – 

24 Monometilamină – 17 – 430 – 4,95...20,75 – 

25 Oxid de etilenă – 17 –15,6 429 0,062 3...80 – 

26 Propan – 105 470 466 0,26 1,5...9,5 – 

27 Propilenă – – 455 0,17 2,0...11,1 2,1...53,0 

28 Trimetilamină – – 190 – 2,0...11,6 – 
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7.4 Măsuri generale şi specifice la curăţarea, revizia şi 
repararea rezervoarelor/cisternelor auto de G.P.L. 

 
În toate cazurile în care este necesară intervenţia personalului la 

rezervoarele de gaze lichefiate (pentru control, revizie, reparaţie etc.) se 
vor executa în mod obligatoriu următoarele lucrări premergătoare: 

– golirea completă a rezervorului, cu evacuarea gazelor în alt 
recipient, la faclă, într–o instalaţie de neutralizare sau în atmosferă, în 
funcţie de proprietăţile lor; 

– degajarea completă a gazelor din interiorul recipientului 
utilizând aburul şi apoi prin umplere cu apă, suflare cu gaz inert sau cu 
aer uscat, după caz; în cazul umplerii cu apă, această operaţie se face 
cu umplerea până la partea superioară a recipientului;  

– scurgerea apei din rezervor într–un bazin de neutralizare sau în 
canale colectoare, în funcţie de proprietăţile gazelor sau eventualelor 
depuneri dizolvate în apă; 

– aerisirea şi răcirea rezervoarelor; 
– prelevarea de probe din atmosfera interioară a rezervorului în 

cazul rezervoarelor orizontale probele se vor lua de la capătul opus al 
gurii de vizitare; probele de gaze şi depuneri se vor lua zilnic, în 
perioada, cât se efectuează lucrări în interiorul recipientului, înainte de 
începerea lucrului;  

– în funcţie de rezultatul analizei probelor, se admite intrarea în 
rezervor sau se reiau operaţiile de spălare, aburire şi aerisire; 

– curăţarea produselor la vecinătăţi şi asigurarea căilor de acces 
complet libere, după caz; 

– la recipientele utilizate pentru gaze lichefiate inflamabile sau 
care, prin reacţii cu materialele cu care vin în contact, pot genera 
produse inflamabile în stare gazoasă, lichidă sau ca depuneri pe pereţii 
rezervoarelor, conductelor, armăturilor etc. se vor lua, următoarele 
măsuri:   

• se vor efectua probe pentru identificarea sulfurilor piroforice, 
etc.; până la constatarea îndepărtării acestor depuneri, pereţii se menţin 
în stare umedă sau în condiţii în care depunerile nu prezintă pericol 
(atmosferă inertă etc.);  

• controlul etanşeităţii rezervoarelor, reţelelor de transport, 
instalaţiilor vecine etc.; 
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• depunerile piroforice, extrase din recipiente se vor menţine 
umede până la îndepărtarea lor din zonă; această operaţie se execută 
pe măsura evacuării lor din recipiente; 

– la rezervoarele în care urmează să se lucreze în interior, înainte 
de începerea lucrului cu foc deschis este necesar să se execute 
următoarele operaţii pregătitoare: 

• blindarea conductelor de legătură se face la distanţă de 
recipient; 

• toate închiderile hidraulice de la canalizările din zonă vor fi 
verificate şi se asigură menţinerea corespunzătoare a nivelului de apă;  

• se verifică echipamentul de lucru şi de protecţie al 
personalului care execută lucrarea (în sensul ca echipamentul să nu 
fie îmbibat cu produse inflamabile, să nu aibă conţinut din fibre/fire 
sintetice etc.); 

• se verifică/asigură existenţa materialelor necesare pentru 
stingerea incendiilor; 

• se execută periodic determinări explozimetrice; 
• se stabileşte care este zona considerată periculoasă; în 

interiorul acesteia este permis doar accesul persoanelor pentru 
executarea lucrărilor, instruite asupra modului de lucru şi a 
interdicţiilor. 

– degazarea interioară a recipientelor în care au fost depozitate 
gaze lichefiate combustibile se face numai prin suflare cu abur sau gaz 
inert; durata aburirii sau suflării cu gaz inert se stabileşte în funcţie de 
produs şi de capacitatea recipientului; o degazare corespunzătoare 
presupune ca la terminarea operaţiilor concentraţia de gaz combustibil 
să nu fie sesizabilă cu aparatele de determinare; 

– temperatura în interiorul recipientului este necesar să se afle 
între limitele (10 ... 30)°C; 

– în timpul operaţiei de aburire, trebuie să se menţină în recipient 
o uşoară suprapresiune, pentru a se evita producerea vidului prin 
condensarea vaporilor sau formarea de amestecuri explozive la 
aspirarea aerului, prin neetanşeităţi; 

– deschiderea gurilor de vizitare de la recipientele utilizate pentru 
gaze lichefiate inflamabile se face de sus în jos, în ordine succesivă, 
pentru a nu permite formarea de amestecuri explozive prin intrarea 
aerului pe la partea de jos a acestuia; 
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– după aburire, rezervoarele pentru gaze petroliere lichefiate, se 
spală în interior cu soluţie de sodă, până la curăţarea completă; 

– înainte de demontarea armăturilor şi a capacelor de la gurile de 
vizitare sau de curăţare a cisternelor, este obligatorie degazarea 
completă a rezervoarelor; 

– pentru evacuarea gazelor din cisternele care conţin gaze 
inflamabile, ventilarea se execută în două faze: 

• cu gaz inert sau abur, până la îndepărtarea completă a 
gazului combustibil; 

• cu aer uscat până la atingerea concentraţiilor normale de 
oxigen; 

– amestecul de gaze refulat în atmosferă trebuie să aibe 
concentraţii astfel încât să nu prezinte pericol de intoxicaţie sau pericol 
de explozie pentru personalul de la locul de muncă; 

– pentru spălarea cisternelor care au conţinut gaze lichefiate 
toxice sau corosive se pot utiliza, după caz, apă sau soluţii speciale; 
după evacuarea din recipient, lichidul de spălare trebuie neutralizat; 

– curăţarea interioară a recipientelor şi instalaţiilor se face numai 
cu fluide care nu prezintă acţiune chimică asupra pereţilor acestora şi 
care în contact cu gazul lichefiat nu poate duce la generarea de produse 
nocive/toxice sau amestecuri explozive etc.   

– soluţiile rezultate din spălarea interioară a instalaţiilor, în cazul 
în care acestea prezintă proprietăţi nocive sau inflamabile, trebuie să fie 
evacuate astfel încât să nu prezinte pericole, (prin neutralizare); 

– pentru instalaţiile cu oxigen lichefiat este obligatorie întreţinerea 
astfel încât să nu se acumuleze impurităţi la utilaje şi rezervoare; pentru 
acesta, curăţarea filtrelor, rezervoarelor etc., se face la intervale de timp, 
astfel încât să fie eliminat pericolul apariţiei de impurităţi, periodicitatea 
operaţiilor de curăţare şi schimbărilor elementelor, garniturilor etc. 
respectându-se cu rigurozitate chiar dacă aparatele nu indică pierderi de 
sarcină/căderi de presiune; 

– pentru fiecare armătură de închidere se aplică plăcuţe de 
avertizare a interzicerii manevrării acesteia; armăturile se asigură 
împotriva manevrărilor din neatenţie; 

–  înainte de intrarea în recipientele de orice tip, este obligatorie 
executarea analizelor de laborator pentru determinarea existenţei 
concentraţiilor normale de oxigen (17...21)% şi a lipsei gazelor nocive; 
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pe baza determinărilor se eliberează buletinul de analiză prin care se 
certifică lipsa concentraţiilor periculoase; 

– pe timpul lucrărilor în interiorul recipientelor, pe dispozitivele de 
închidere ale conductelor legate la recipient sau la anexele acestora se 
montează plăcuţe avertizoare: ”Nu manevraţi, se lucrează !”; 

– în cazul în care conductele/armăturile şi nu pot fi demontate, 
după ce au fost închise, roţile de manevră se demontează sau se 
blochează cu lanţ, iar pe armături se montează plăcuţe avertizoare: 
“Recipient în revizie! Se interzice manevrarea armăturii !”; 

– iluminarea în interiorul recipientelor pe timpul executării 
lucrărilor se va face numai cu lămpi electrice alimentate cu tensiunea de 
maximum 12 V sau cu baterii; 

– înainte de a permite intrarea în recipiente, conducătorul 
formaţiei de lucru este obligat să verifice dacă au fost luate şi respectate 
toate măsurile de securitate a muncii; 

– la executarea unor lucrări (curăţare, reparaţie, control etc.) în 
interiorul recipientelor care au conţinut gaze lichefiate, este obligatorie 
prezenţa a cel puţin două persoane, dintre care una va rămâne în 
exteriorul recipientului pentru supravegherea permanentă a celei din 
interior; 

– după terminarea lucrărilor de curăţare, revizie sau reparaţie 
interioară a recipientelor, după ce s-au montat la loc toate armăturile de 
închidere, se vor efectua probele de etanşeitate conform normelor în 
vigoare; 

– după fiecare, reparaţie etc. este obligatorie efectuarea recepţiei 
lucrării de către factorii competenţi, respectarea condiţiilor pentru 
punerea în funcţiune şi exploatare a instalaţiilor cu gaze lichefiate; de 
asemenea, se vor efectua toate operaţiile cuprinse în prevederile 
prescripţiilor tehnice I.S.C.I.R. 

 
 
7.5 Măsuri de securitate a muncii pentru forţele de 

intervenţie 
 
Acţiunea forţelor de intervenţie la stingerea incendiilor/exploziilor 

necesită acţiuni şi măsuri de protecţie după cum urmează: 
– la sosirea în zona accidentului, se verifică dacă sunt implicate 

materiale periculoase; dacă acest fapt se confirmă, se identifică 
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substanţa şi se respectă următoarele măsuri de protecţie/de securitate a 
muncii: 

• oprirea autovehiculelor la distanţe de siguranţă faţă de 
accident; distanţele recomandate pentru dispunerea autospecialelor de 
intervenţie sunt prezentate în tabelul 7.2; pentru amplasarea vehiculelor 
se au în vedere şi recomandările din tabelele 7.3 şi 7.4; 
 
 
 

Tabelul 7.2  Distanţe recomandate pentru dispunerea 
autospecialelor de intervenţie 

 
Tip accident Definire accident Distanţă recalculată 

[m] 

Scurgeri minore Cantităţi reduse (băltiri şi 
deversări în cantităţi reduse) 50 

Scurgeri majore 

Debit mare 
Spargerea containerului 

Cantitate deversată 
> 150 l 

100 

Dacă nu există nici o informaţie despre caracterul 
accidentului 100 

 
 

• apropierea; 
• izolarea zonei accidentului. 

– identificarea pericolelor prin intermediul etichetelor de pericol 
şi/sau manipulare, panourile de semnalizare a pericolelor, documentele 
specifice de transport, lista cu substanţele periculoase, fişa 
caracteristică a substanţelor; se evaluează şi valorifică toate informaţiile 
disponibile; 

– evaluarea situaţiei; 
– intervenţia corespunzătoare adaptată la situaţia reală, 

obiectivă; 
– pentru realizarea acţiunilor se consultă: „Îndrumătorul pentru 

personalul de intervenţie în cazul accidentelor în care sunt implicate 
substanţe periculoase”, emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă. 
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Tabelul 7.3 Acţiuni ale forţelor de intervenţie la incendii 
 
Gaz incendiat Materiale diverse Cisternă 

risc de bleve 
Se aşează vehiculele de 
intervenţie la o distanţă 

de (20 ... 50) m 
 
 

Se evacuează populaţia 
pe o rază de 

(100 ... 200) m 
 

Nu se ating scăpările 
inflamate de gaz (doar 
dacă scăpările au fost 

înlăturate) 
 

Se răcesc recipienţii 

Se evită amplasarea 
vehiculelor de 

intervenţie în zona 
cu fum 

 
Se evacuează 

populaţia pe o rază de 
300 m 

 
Se utilizează agent 

stingător corespunzător 

Se aşează vehiculele de 
intervenţie cât mai departe 

posibil 
 
 

Se intervine cu personal 
cât mai puţin 

 
Se utilizează agent 

stingător corespunzător 
 

Se răceşte puternic 
cisterna expusă 

 
Se evacuează populaţia 

pe o rază de 500 m 
 

Se retrag forţele imediat 
dacă cisterna vibrează, se 
generează crăpături etc. 

 
Tabelul 7.4 Acţiuni ale forţelor de intervenţie la scurgeri sau 

deversări 
 

Scurgeri sau deversări reduse Scurgeri sau deversări mari 
Gaz Lichid Solid Gaz Lichid Solid 

Populaţia va fi evacuată pe o rază de 
100 m 

Populaţia va fi evacuată pe o rază de 
300 m 

Vehiculele trebuie să fie regrupate la o 
distanţă de 50 m în direcţia vântului 

Vehiculele trebuie să fie regrupate la o 
distanţă de 100 m în direcţia vântului 

Intră doar personalul necesar, care va 
avea obligatoriu echipament de protecţie 

individuală şi aparat independent de 
protecţie respiratorie 

 
Se poartă vizieră atât timp cât există 

pericol de explozie 

Intră doar personalul necesar, care va 
avea obligatoriu echipament de 
protecţie individuală şi aparat 

independent de protecţie respiratorie 
 

Se poartă vizieră atât timp cât există 
pericol de explozie 

Victimele vor fi evacuate rapid Victimele vor fi evacuate rapid 
Se vor evita sursele de aprindere Se vor evita sursele de aprindere 
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