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Partea I-a
PREVEDERI GENERALE
1. Obiect. Domenii de aplicare
1.1.
(1) Prevederile prezentului normativ reprezint condiiile minime care se aplic la
proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor noi de stingere a incendiilor în construcii
i instalaii, indiferent de specific, forma de proprietate i destinaia acestora, precum i la
extinderea, schimbarea de destinaie, modernizarea sau refacerea celor existente.
(2) Atunci când, în mod justificat tehnic, la construciile i instalaiile existente, nu pot
fi îndeplinite unele prevederi ale normativului, trebuie s se asigure prin proiect, în funcie de
riscurile i/sau pericolele de incendiu actualizate, msuri alternative care s asigure nivelurile
minime de performan pentru cerina fundamental securitatea la incendiu stabilite prin
reglementri tehnice specifice.
(3) Normativul cuprinde i prevederi referitoare la proiectarea, executarea i
exploatarea reelelor exterioare de alimentare cu ap pentru intervenii în caz de incendiu la
ansambluri de cldiri i incinte de producie i depozitare.
1.2.
Proiectarea i executarea de noi tipuri de instalaii pentru stingerea incendiilor este
admis numai dac sunt, dup caz, certificate sau agrementate tehnic, conform legii.
1.3.
Pentru construcii i obiective ale structurilor de aprare naional, ordine public i
siguran naional nominalizate prin acte normative ale conducatorilor structurilor respective
în care nu are acces publicul, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se
asigura msurile de securitate la incendiu stabilite de organele proprii de specialitate ale
acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.
1.4.
Pentru construciile monumente istorice sau de arhitectur, prevederile prezentului
normativ au caracter de recomandare, urmând a fi aplicate de la caz la caz, sau înlocuite cu
msuri de îmbuntire a cerinei fundamentale securitate la incendiu posibil de realizat i
care s nu afecteze caracterul monumentului.
1.5.
Pentru construciile destinate fabricrii, manipulrii i depozitrii explozivilor,
substanelor nucleare, instalaiilor subterane hidroenergetice, ale metroului, specifice
organizrii de antier precum i instalaiile i echipamentele tehnologice de producie
(sisteme, utilaje, agregate, dispozitive etc.), prevederile normativului se aplic în msura în
care nu contravin altor reglementri specifice.
1.6.
Pentru asigurarea îndeplinirii msurilor de securitate la incendiu, a criteriilor i
nivelurilor de performan prevzute în normativ, în proiectare, execuie i exploatare trebuie
s fie utilizate numai produse pentru construcii i instalaii pentru care sunt efectuate
determinri funcionale de comportare la foc i condiiile legii.
1.7.
Standardele de referin menionate în prezentul normativ se consider cu ediia în
vigoare (anexa nr.1).
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2. Condiii tehnice generale de realizare a instalaiilor de stingere a
Incendiilor
Echiparea i dotarea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor
2.1.
Echiparea i dotarea tehnic minim obligatorie a construciilor i instalaiilor cu
sisteme i instalaii de stingere a incendiilor, trebuie s corespund prezentului normativ i
reglementrilor specifice, îndeplinind principiile i cerinele din normele generale de aprare
împotriva incendiilor.
2.2.
Investitorul poate solicita echiparea i dotarea suplimentar a construciilor i
instalaiilor i cu alte sisteme i instalaii sau elemente de instalaii de stingere a incendiului,
în condiiile în care nu este afectat cerina de securitate la incendiu referitor la condiiile,
criteriile i nivelurilor de performan specifice.

Proiectarea instalaiilor de stingere a incendiilor
2.3.
(1) La proiectarea instalaiilor de stingere a incendiilor, se au în vedere
compatibilitatea dintre substanele de stingere utilizate i mediul combustibil, eficiena de
stingere a substanelor utilizate, sigurana utilizatorilor spaiului protejat, precum i efectele
asupra mediului.
(2) Principalele proprieti specifice ale substanelor utilizate în instalaiile de
stingere, trebuie s asigure în principal:
a) eficiena stingerii;
b) afectarea într-o cât mai mic msur a obiectelor i a materialelor din spaiul
incendiat;
c) continuarea desfurrii în siguran a activitii oamenilor în spaiul protejat;
d) nedeteriorarea calitativ a substanei de stingere în timpul stocrii;
e) consecine nesemnificative asupra mediului, sntii i a vieii utilizatorilor de
ctre substana de stingere i produii rezultai în urma aciunii de stingere;
f) caracteristici dielectrice.
(3) Domeniile recomandate, mecanismul stingerii i proprietile substanelor de
stingere tratate în normativ sunt menionate în anexe.
2.4.
(1) Alegerea tipului de instalaie de stingere a incendiului, a substanei de stingere
utilizat i valorile intensitilor de stingere, protecie i rcire, trebuie s corespund naturii
produselor combustibile din spaiul protejat, condiiilor specifice concrete ale incintei
respective, importanei i valorii produselor protejate, tipului de construcie etc.
(2) În lipsa unor valori normate, se recomand folosirea valorilor intensitilor de
stingere, protecie i rcire redate în anexa nr. 2.
2.5.
Componentele specifice instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s
îndeplineasc cerinele minime prevzute de normativ, sau s aib performane de stingere
echivalente.
2.6.
Componentele instalaiilor de stingere a incendiilor care în mod normal lucreaz sub
presiune, trebuie s îndeplineasc cerinele reglementrilor tehnice specifice.
2.7.
(1) Proiectul instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s cuprind piese scrise i
desenate i instruciuni de funcionare i verificare periodic, conform celor precizate în
standardele europene de referin, acolo unde acestea exist.
(2) Aceste instruciuni trebuie s cuprind schemele de principiu, parametrii
proiectai (debite, presiuni etc.), descrierea, modul de utilizare i întreinere a instalaiilor în
situaia normal i în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaia de avarie.
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2.8.
În prezentul normativ se utilizeaz terminologia din anexa nr. 33, termeni definii prin
standardul de referin SR EN ISO 13943, precum i cei utilizai în reglementrile tehnice
specifice ori în uzul curent, conform terminologiei adoptate în reglementrile tehnice ale
Uniunii Europene.

Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor
2.9.
La dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor i a componentelor acestora
se respect prevederile specifice substanelor de stingere utilizate, precum i condiiile i
specificaiile productorilor de echipamente.
2.10.
Dimensionarea i executarea sistemelor de ventilare aferente incintelor protejate la
incendiu cu instalaii de stingere, se realizeaz conform prevederilor reglementrii tehnice
specifice i specificaiilor productorilor de echipamente.

Amplasare
2.11.
Componentele instalaiilor de stingere a incendiilor se amplaseaz cu respectarea
prevederile reglementrilor tehnice i ale prezentului normativ, precum i cerinele i
condiiile productorilor acestora.
2.12.
În funcie de natura substanei de stingere utilizate, se recomand dispunerea
staiilor de distribuie i a rezervelor în apropierea incintei la care asigur stingerea
incendiilor.
2.13.
(1) Staiile de distribuie trebuie s aib acces din exterior pe ci de circulaie
funcionale, dimensionate corespunztor reglementrilor tehnice i necesitii executrii
operaiunilor de montaj, manevr (operare), reparaii i întreinere.
(2) Cile de acces în staia de distribuie, precum i din zona de amplasare a
acesteia se prevd cu iluminat de siguran corespunztor prevederilor normativului I 7 sau
a reglementrilor echivalente.
2.14.
În toate situaiile se recomand asigurarea ventilrii natural-organizate a staiilor de
distribuie a substanelor de stingere.
2.15.
(1) În funcie de condiiile specifice i de natura substanei de stingere, se prevd
instalaii de ventilare mecanic a staiilor de distribuie. Evacuarea eventualelor scpri de
gaze se face numai direct în exterior.
(2) Instalaia de ventilare mecanic a staiei de distribuie va asigura evacuarea
scprilor de substane de stingere direct în exterior, pân la un nivel nenociv pentru
oameni. Ventilarea va asigura un debit echivalent cu minimum 5 schimburi orare.
2.16.
Corespunztor condiiilor concrete ale spaiilor protejate cu instalaii fixe pentru
stingerea incendiului, pot fi prevzute instalaii mecanice de ventilare capabile s asigure
evacuarea degajrilor rezultate în urma incendiului (fum, gaze de ardere).
2.17.
Instalaiile mecanice de ventilare, atunci când se prevd, trebuie s fie acionate cu
butoane manuale amplasate centralizat în apropierea uilor de acces în spaiile protejate.
Aceste instalaii se dimensioneaz corespunztor evacurii sigure a degajrilor, asigurând
un debit echivalent cu minimum 5 schimburi orare. Tubulatura de evacuare va avea trasee
cât mai scurte i dac este posibil, fr a traversa alte spaii neprotejate.
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Executarea i montarea instalaiilor de stingere a incendiilor
2.18.
Productorii instalaiilor de stingere a incendiilor i, dup caz, furnizorii acestora,
precum i proiectanii i executanii instalaiilor de stingere, rspund - potrivit competenelor
legale ce le revin - de calitatea lucrrilor executate i de asigurarea condiiilor de siguran a
utilizatorilor, precum i de eficiena stingerii incendiilor în spaiile protejate.
2.19.
La executarea instalaiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea
întocmai a proiectului, a prevederilor prezentului normativ i a condiiilor i specificaiilor
productorilor de instalaii, aparatur, echipamente i substane de stingere.
2.20.
Subansamblurile i echipamentele instalaiei de stingere a incendiului se transport
ambalate, pstrându-se caracteristicile tehnice i constructive cu care au fost realizate de
productor i se depoziteaz în condiii de siguran.
2.21.
Înainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiilor de
stingere a incendiilor, se verific starea lor, neadmiându-se montajul dac prezint
deformri, urme de lovire ori fisuri vizibile.
2.22.
Productorii i, dup caz, furnizorii de butelii i echipamente trebuie s livreze odat
cu acestea i piesele de rezerv necesare.
2.23.
Pe timpul montrii instalaiei de stingere a incendiului, se iau msuri speciale pentru
ca în interiorul conductelor s nu ptrund corpuri strine care ar putea stânjeni transportul
sau refularea substanei de stingere.
2.24.
Reelele de distribuie pe care se monteaz duzele de refulare se fixeaz rigid cu
bride care s preia efortul produs la refularea substanei de stingere. La conductele de
transport, bridele de fixare trebuie s permit dilatri i contracii funcionale.
2.25.
Conductele pentru comenzi pneumatice se monteaz astfel încât s nu
stânjeneasc intervenia personalului de exploatare i verificare.
2.26. Este interzis montarea în instalaie a recipienilor (buteliilor) cu scpri de substan
de stingere.
2.27.
Dup montare, conductele se cur, iar înainte de montarea duzelor se sufl cu aer
sau alt gaz sub presiune, îndeprtându-se eventualele corpuri strine ptrunse accidental.
2.28.
La montarea duzelor de refulare se urmrete ca acestea s nu se înfunde,
deformeze etc. Duzele de refulare se fixeaz bine, astfel încât s nu fie posibil
desprinderea lor la reaciunile rezultate din funcionare.
2.29.
Pe timpul executrii instalaiilor de stingere a incendiilor, executantul va respecta
prevederile reglementrilor tehnice de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii
lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, sau a altor reglementri tehnice
echivalente.

Acionare
2.30.
În raport de natura incendiului, de viteza de evoluie a acestuia i de consecinele
posibile, instalaiile de stingere se acioneaz automat sau manual. În toate cazurile,
acionrile automate trebuie s fie dublate de acionari manuale pentru comanda punerii în
funciune a instalaiei.
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2.31.
La instalaiile cu funcionare automat, sistemul de semnalizare a incendiului i de
acionare a comenzii de funcionare a instalaiei va asigura detectarea incendiului în faza
incipient.

Probarea instalaiilor de stingere a incendiilor
2.32.
Dup executarea instalaiilor de stingere a incendiilor se verific rigiditatea
îmbinrilor prin proba hidraulic de rezisten la presiune i proba de etaneitate cu aer
comprimat.
2.33.
Probele de funcionare au ca obiectiv principal controlul funcionrii armturilor de
comand i dup caz, a dispozitivelor de alarm. În cadrul probei de funcionare se verific
acionarea instalaiei atât local, cât i de la distan (când este astfel proiectat).
2.34.
Pe timpul probei de stingere se iau msuri de siguran pentru evitarea accidentelor
i a pagubelor materiale. Probele se realizeaz coordonat, sub conducerea executantului
lucrrii i în prezena beneficiarului, iar rezultatele verificrilor i a probelor efectuate se
consemneaz într-un proces verbal.
2.35.
Odat cu încheierea probelor trebuie definitivat i instruirea personalului care va
asigura exploatarea i întreinerea instalaiei de stingere, consemnându-se acest lucru în
procesul verbal.

Recepia instalaiilor de stingere a incendiilor
2.36.
Recepia instalaiei de stingere a incendiilor se face de ctre comisia constituit în
conformitate cu legislaia în vigoare. Comisia de recepie este obligat s verifice dac au fost:
a) respectate condiiile privind sistemele de detectare, semnalizare i stingere
prevzute în proiectele de execuie i în documentaiile tehnice ale
productorului, precum i în reglementrile tehnice în vigoare;
b) montate i puse în funciune toate instalaiile, aparatura i echipamentele din
sistemele de semnalizare i stingere a incendiului;
c) predate beneficiarului instruciunile de folosire a tuturor aparatelor i
echipamentelor instalaiei i s-a instruit personalul de servire a acestora.
2.37.
Recepia
lucrrilor const în verificarea respectrii legislaiei în vigoare i
reglementrilor tehnice privind:
a) funcionarea instalaiei de detectare i semnalizare a incendiilor i comand a
intrrii în funciune a instalaiei de stingere;
b) funcionarea sistemului de distribuie a substanei de stingere;
c) existena panourilor i dispozitivelor de avertizare privind evacuarea oamenilor,
a instruciunilor de exploatare i a msurilor ce se întreprind în timpul
interveniei în caz de incendiu.
2.38.
Rezultatele verificrilor i a probelor efectuate în prezena comisiei de recepie se
consemneaz într-un proces verbal de recepie. La recepia instalaiei de stingere,
executantul acesteia va prezenta toate documentele necesare întocmirii crii tehnice a
construciei. Orice neconcordan între proiect i execuie se remediaz în funcie de
importan (pe loc, imediat sau cu termen stabilit, corelat cu darea în exploatare a instalaiei),
astfel încât s fie asigurate condiiile de securitate la incendiu pentru spaiul protejat.
2.39. (1) Odat cu recepia instalaiei de stingere a incendiului, beneficiarul are obligaia de
a înfiina un registru de eviden (numerotat i sigilat), în care trebuie s fie consemnate
datele principale privind exploatarea, verificarea i întreinerea instalaiei de stingere.
(2) Registrul va conine:
a) caracteristicile principale ale instalaiei;
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b) data punerii în funciune;
c) data verificrii;
d) elementele verificate;
e) numele i prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalaiei;
f) data încrcrii i punerii instalaiei în stare de intervenie;
g) defeciuni aprute.
(3) În registrul de eviden se precizeaz i operaiunile ce trebuie s se execute în
concordan cu instruciunile de exploatare i cu prevederile crii tehnice.

Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor
2.40.
Pentru buna exploatare a sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor este
obligatorie respectarea întocmai a proiectului, a prevederilor prezentului normativ i a
instruciunilor i regulilor cuprinse în fiele i specificaiile tehnice ale productorilor de
aparate, echipamente, utilaje i substane de stingere.
2.41.
(1) În spaiile echipate cu sisteme automate de inundare cu substane de stingere cu
nivel de concentraie toxic organismului uman, pe perioada de timp cât în spaiile respective
exist oameni, comanda declanrii instalaiei de stingere trebuie s fie obligatoriu în poziia
„manual“.
(2) Instalaiile de stingere care utilizeaz substane de stingere cu nivel de
concentraie toxic organismului uman se prevd cu sisteme de temporizare a declanrii
astfel încât s existe condiii de evacuare în siguran.
2.42.
Acionrile, precum i comenzile automat i/sau manual de punere în funciune ale
instalaiilor de stingere a incendiilor se menin în permanent stare de funcionare.
2.43.
În caz de incendiu se asigur evacuarea rapid i în condiii de siguran a
oamenilor din spaiile supuse inundrii cu substane de stingere, pe ci de acces marcate i
pstrate libere.
2.44.
Dup stingerea incendiului, accesul oamenilor în spaiile inundate cu substane,
trebuie s fie permis numai dup ce aceste spaii au fost bine ventilate.
2.45.
Staiile de distribuie a substanelor de stingere a incendiului trebuie s aib
meninut permanent accesul liber din exterior, pe ci de circulaie funcionale, astfel încât s
permit executarea operativ a lucrrilor de reparaii i întreinere. Iluminatul de siguran al
cilor de acces la staiile de distribuie, precum i a zonelor unde sunt amplasate acestea, se
menine în stare de funcionare.
2.46.
Se va asigura controlul i verificarea permanent a recipientelor (buteliilor) montate
în staiile de distribuie pentru depistarea oricror scpri de substane de stingere.
Recipientele (buteliile) cu defeciuni se înlocuiesc.
2.47.
Se va asigura funcionarea la parametrii proiectai a sistemelor i instalaiilor de
ventilare natural–organizat sau mecanic a staiilor de distribuie a substanelor speciale de
stingere a incendiilor.
2.48.
Este obligatorie efectuarea reviziilor i reparaiilor prevzute în reglementrile
tehnice, în documentaia de execuie i specificaiile productorului.
2.49.
Este interzis modificarea instalaiilor de stingere a incendiilor fr acordul factorilor în
drept, potrivit legislaiei în construcii.
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Msuri de tehnica securitii i sntii în munc i de aprare
împotriva incendiilor
2.50. Responsabilii cu exploatarea i întreinerea sistemelor i instalaiilor de stingere a
incendiilor trebuie s aib afiat la loc vizibil i în vecintatea incintelor protejate panouri cu
urmtorul coninut:
a) schemele de funcionare ale instalaiilor de stingere a incendiilor;
b) instruciunile de exploatare ale instalaiilor de stingere;
c) instruciuni specifice de securitate i sntate în munc i msuri pentru prevenirea
accidentelor umane în timpul i dup inundarea cu substan de stingere.
2.51.
Personalul de exploatare i întreinere a sistemelor i instalaiilor de stingere a
incendiilor, trebuie s fie instruit i va lua la cunotin de prevederile prezentului normativ i
celorlalte reglementri specifice, precum i cu privire la msurile necesare de protecie
împotriva contaminrii, a intoxicrii cu substane periculoase precum i împotriva
electrocutrilor.
2.52.
Personalul de exploatare a sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie
s fie instruit asupra practicilor de salvare i intervenie în caz de necesitate.
2.53.
În toate locurile unde se folosesc substane de stingere a incendiilor cu nivel de
concentraie toxic organismului uman, se prevd prin proiectare indicatoare corespunztoare
de avertizare i se asigur meninerea în exploatare a strii corespunztoare a acestora.
2.54.
Pentru salvarea oamenilor din spaiile inundate cu substane de stingere cu nivel de
concentraie toxic organismului uman, se iau msuri de evacuare imediat i de evitare a
accesului în aceste spaii. Se va acorda primul ajutor persoanelor afectate de substanele
speciale de stingere.
2.55.
Mijloacele i echipamentele de protecie necesare interveniei la incintele, sistemele
i instalaiile de stingere a incendiilor, se menin în stare de funcionare la parametrii
proiectai i se recomand a se pstra într-o încpere apropiat, protejat fa de spaiul ce
se inund cu substana special de stingere i la care accesul s fie uor.
2.56. Pentru atenionarea personalului din interiorul spaiilor supuse inundrii cu substane
speciale de stingere trebuie s fie afiate la loc vizibil panouri de avertizare inscripionate cu
urmtorul text , conform modelului prezentat în figura 2.1.

ATENIE !
ÎN CAZ DE ALARM SAU INCENDIU,
PRSII IMEDIAT INCINTA.
PERICOL DE MOARTE !

Figura 2.1. Indicator pentru avertizare asupra faptului c spaiile sunt protejate cu substane
speciale de stingere
2.57. În toate spaiile în care sunt amplasate baterii de recipieni (butelii) cu substane
speciale de stingere a incendiilor i în special, pe feele exterioare ale uilor staiilor de
stocare i distribuie, se va afia urmtoarea inscripie, conform modelului prezentat în
figura 2.2.

10

13

ATENIE !

STRICT INTERZIS ACCESUL
PERSOANELOR NEAUTORIZATE.

PERICOL DE MOARTE !
Figura 2.2. Indicator pentru avertizare pentru spaiile în care se depoziteaz butelii cu
substane de stingere
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3.

Cerine

ConstrucĠiile trebuie s corespund, atât în ansamblu, cât úi pe prĠi separate,
utilizrii preconizate, Ġinând seama mai ales de sntatea úi siguranĠa persoanelor implicate
de-a lungul întregului ciclu de viaĠ al construcĠiilor. În condiĠiile unei întreĠineri normale,
construcĠiile trebuie s îndeplineasc aceste cerinĠe fundamentale aplicabile construcĠiilor pe
o durat de utilizare rezonabil din punct de vedere economic.

3.1.

3.2.

La proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie
s se stabilileasc msuri, condiii i nivelurile de performan potrivit prevederilor
prezentului normativ i reglementrilor specifice care s asigure îndeplinirea cerinelor
fundamentale din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011 al Parlamentului
European i al Consiliului de stabilire a unor condiĠii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcĠii úi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitoare
la:
1. rezistena mecanic i stabilitate;
2. securitate la incendiu;
3. igiena, sntate i mediu înconjurtor;
4. siguran i accesibilitate în exploatare;
5. protecia împotriva zgomotului;
6. economie de energie i izolare termic;
7. utilizare sustenabil a resurselor naturale.

3.3.
(1) ConstrucĠiile trebuie proiectate úi executate astfel încât încrcrile care pot fi
exercitate asupra lor în timpul construirii úi utilizrii s nu duc la niciunul dintre urmtoarele
evenimente:
a) prbuúirea întregii construcĠii sau a unei prĠi a acesteia;
b) deformaĠii de o mrime inadmisibil;
c) deteriorarea altor prĠi ale construcĠiei sau a instalaĠiilor sau a echipamentelor instalate ca
urmare a unor deformaĠii majore ale elementelor portante;
d) deteriorare disproporĠionat faĠ de evenimentul cauzator iniĠial.
(2) Îndeplinirea cerinei fundamentale de calitate, rezistena mecanic i
stabilitate se realizeaz prin dimensionarea i executarea corespunztoare a structurii de
rezisten a instalaiilor de stingere a incendiilor, în corelare cu sistemul constructiv al cldirii
în care sunt amplasate.
3.4. Elementele componente ale instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s fie fixate
de structura de rezisten a construciei prin dispozitive corespunztor dimensionate, în
colaborare cu specialistul structurist al construciei. La proiectarea i executarea reelelor
exterioare de alimentare cu ap a instalaiilor de stingere a incendiilor, se va ine seama de
tipul i caracteristicile terenului, precizate prin studii geotehnice.
3.5.

Staiile de distribuie aferente instalaiilor fixe de stingere a incendiilor se amplaseaz,
de regul, în încperi proprii. Aceste încperi, trebuie s fie situate la nivelurile inferioare ale
construciei sau, atunci când acest lucru nu este posibil, construcia trebuie s fie
corespunztor dimensionat încrcrilor statice i dinamice ale instalaiei de stingere. Sunt
exceptate instalaiile fixe de stingere a incendiilor care utilizeaz substane pentru care
productorii nu solicit restricii de pstrare i de utilizare.

3.6. (1) ConstrucĠia trebuie s fie proiectat úi executat în aúa fel încât, în caz de
incendiu:
a) stabilitatea elementelor portante ale construcĠiei s poat fi asumat pe o perioad
determinat;
b) apariĠia úi propagarea incendiului úi a fumului în interiorul construcĠiei s fie limitate;
c) extinderea incendiului ctre construcĠiile învecinate s fie limitat;
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d) utilizatorii s poat prsi construcĠia sau s poat fi salvaĠi prin alte mijloace;
e) s fie luat în considerare siguranĠa echipelor de intervenĠie.
(2) Cerina fundamental securitate la incendiu are în vedere asigurarea condiiilor
sigure de funcionare a instalaiilor de stingere a incendiilor. Pentru aceasta este necesar
amplasarea i montarea corespunztoare a instalaiilor de stingere a incendiilor în
construcie fa de spaiul protejat, avându-se în vedere i protecia acestor instalaii
împotriva radiaiilor termice generate de surse de înclzire învecinate.

3.7.

Pentru asigurarea eficienei stingerii incendiilor, instalaia trebuie conformat i
dimensionat în funcie de spaiul protejat i de caracteristicile incendiului, utilizând tipul
corespunztor de instalaie i de substan de stingere.

3.8. ConstrucĠiile trebuie s fie proiectate úi executate astfel încât s nu reprezinte, pe
întregul lor ciclu de viaĠ, o ameninĠare pentru igiena sau pentru sntatea úi siguranĠa
lucrtorilor, a utilizatorilor sau a vecinilor, nici s exercite un impact exagerat de mare asupra
calitĠii mediului sau a climei pe întregul lor ciclu de viaĠ, în cursul construirii, utilizrii,
demolrii, în special ca rezultat al oricrora din urmtoarele:
a) emanaĠii de gaze toxice;
b) emisii de substanĠe periculoase, de compuúi organici volatili (COV), de gaze care produc
efect de ser sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosfer;
c) emisie de radiaĠii periculoase;
d) scurgerea de substanĠe periculoase în apa freatic, apa marin, apa de suprafaĠ sau în
sol;
e) scurgerea de substanĠe periculoase în apa potabil sau substanĠe care au un impact
negativ diferit asupra apei potabile;
f) evacuarea defectuoas a apelor reziduale, a fumului sau a deúeurilor solide sau lichide;
g) prezenĠa umiditĠii în anumite prĠi ale construcĠiei sau pe suprafeĠe din interiorul
acesteia.
3.9. (1) Igien, sntate i mediu înconjurtor constituie o cerin fundamental care
necesit tratarea cu deosebit atenie a fiecrui caz în parte, având în vedere riscul pe care-l
prezint substana de stingere utilizat.
(2) În toate situaiile în care utilizarea substanelor de stingere a incendiilor determin
riscuri pentru utilizatori, este obligatorie realizarea tuturor msurilor de protecie a vieii i a
sntii acestora.
(3) Pentru asigurarea proteciei i refacerii mediului se utilizeaz numai substane de
stingere a incendiului care nu au influene majore asupra mediului.
3.10. (1) Pentru realizarea cerinei fundamentale siguran i accesibilitate în exploatare
a instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie îndeplinite condiiile necesare funcionrii
acestora în deplin siguran. În documentaiile de proiectare trebuie s se evidenieze
influenele instalaiilor de stingere a incendiilor asupra utilizatorilor i construciei.
(2) ConstrucĠiile trebuie proiectate úi executate astfel încât s nu prezinte riscuri
inacceptabile de accidente sau pagube în cursul funcĠionrii sau al utilizrii, cum ar fi
alunecri, cderi, loviri, arsuri, electrocutri, leziuni cauzate de explozii úi tâlhrii. În special,
construcĠiile trebuie s fie proiectate úi executate astfel încât s fie accesibile úi utilizabile
pentru persoanele cu dizabilitĠi.

3.11. Pentru funcionarea instalaiilor de stingere a incendiilor în condiii de siguran în
exploatare sunt necesare msuri, dispozitive, echipamente etc. corespunztoare de
protecie, care s elimine posibilitatea producerii unor riscuri pentru utilizatori (rniri, arsuri,
asfixieri, electrocutri, contaminri, explozii etc.).
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3.12. Instalaiile de stingere a incendiilor, în funcionare normal i în stare de avarie, nu
trebuie s influeneze negativ parametrii i nivelurile de performan ale construciei,
referitoare la cerinele de calitate prevzute de lege.
3.13. Cerina fundamental protecia împotriva zgomotului se asigur prin msuri
corespunztoare astfel realizate încât prin funcionare s nu afecteze confortul acustic al
utilizatorilor i al zonelor învecinate. ConstrucĠia trebuie proiectat úi executat în aúa fel
încât zgomotul perceput de ctre utilizatori sau de ctre persoane aflate în apropiere s fie
menĠinut la un nivel la care s nu fie periclitat sntatea acestora úi s le permit s
doarm, s se odihneasc úi s lucreze în condiĠii satisfctoare.
3.14. Cerina fundamental economie de energie i izolare termic se asigur prin
analize i soluii de caz, în funcie de condiiile specifice în care se folosesc instalaiile, de
cerinele acestora i caracteristicile substanelor utilizate la stingerea incendiilor.ConstrucĠiile
cu instalaĠiile afertente de înclzire, rcire, iluminare úi ventilare trebuie astfel proiectate úi
executate încât consumul de energie necesar funcĠionrii s fie mic, Ġinând cont de utiliyatori
úi de condiĠiile locale de clim. ConstrucĠiile trebuie, de asemenea, s fie eficiente din punct
de vedere energetic, consumând cât mai puĠin energie pe parcursul construirii úi demontrii
lor.
3.15. Cerina fundamental utilizare sustenabil a resurselor naturale se realizeaz
prin proiectarea, executarea úi demolarea construciilor astfel încât utilizarea resurselor
naturale s fie sustenabil úi s asigure în special urmtoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcĠiilor, a materialelor úi prĠilor componente,
dup demolare;
(b) durabilitatea construcĠiilor;
(c) utilizarea la construcĠii a unor materii prime úi secundare compatibile cu mediul.

3.16. Componentele instalaiilor de stingere a incendiilor, care necesit izolri termice potrivit cerinelor productorului - trebuie s fie, de regul, izolate cu materiale din clasa de
reacie la foc minim A2-s1, d0.

3.17. La proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie
s se aib în vedere i prevederile reglementrilor tehnice conexe i documentele normative
de referin, nominalizate în anexa nr. 1.
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Partea a II-a
PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALAIILOR DE STINGERE CU
AP A INCENDIILOR
4.

Instalaii cu hidrani de incendiu interiori
Echiparea tehnic a cldirilor cu hidrani de incendiu interiori

4.1.
Echiparea tehnic a cldirilor, compartimentelor de incendiu, spaiilor, cu hidrani de
incendiu interiori, se realizeaz la:
a) cldirile închise din categoriile de importan excepional i deosebit A i B, încadrate
conform legislaiei în vigoare, indiferent de aria construit sau desfurat i numr de
niveluri;
b) cldiri înalte i foarte înalte, precum i cldiri cu sli aglomerate, indiferent de destinaie,
de ariile construite i numrul de niveluri;
c) cldiri de învmînt cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria construit mai mare
de 600 m2 i mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
d) cldiri cu destinaie de cazare a elevilor, studenilor, sportivilor, cldiri de turism/structuri
de primire turistic cu funciuni de cazare cu mai mult de 100 de paturi sau cele cu aria
construit mai mare de 600 m2 i mai mult de 3 (trei) niveluri.
e) cldiri montane cu capaciti mai mari de 100 de paturi;
f) cldiri pentru sntate/de îngrijire a sntii, supravegherea, îngrijirea sau
cazarea/adpostirea copiilor precolari, btrâni, persoane cu dizabiliti sau lipsite de
adpost cu mai mult de 100 de persoane sau cele cu aria construit mai mare de 600 m² i
mai mult de trei niveluri supraterane;
g) cldirile, compartimentele de incendiu i spaiile pentru comer cu mai mult de 2 (dou)
niveluri sau cu aria construit mai mare de 600 m²;
h) cldiri pentru cultur pentru mai mult de 200 de persoane sau cele cu mai mult de trei
niveluri supraterane i aria lor construit de peste 600 m²;
i) cldiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane i aria construit peste 600 m² ;
j) cldiri administrative cu aria construit mai mare de 600 m2 sau mai mult de 4 (patru)
niveluri supraterane;
k) cldiri închise de sport cu capacitatea maxim simultan mai mare de 300 utilizatori;
l) cldiri sau spaii de producie i/sau depozitare în care se utilizeaz materiale sau
substane combustibile, cu aria desfurat mai mare de 600m2;
m) depozite cu stive înalte (peste 6 m înlime), indiferent de aria construit;
n) spaii subterane publice (cu excepia locuinelor), de producie i/sau depozitare subterane
cu aria desfurat mai mare de 600 m2;
o) parcaje subterane conform prevederilor reglementrii tehnice în vigoare;
p) parcaje supraterane cu mai mult de 2 (dou) niveluri sau cele cu aria desfurat mai
mare de 600 m2;
4.2.
Enumerarea de la art. 4.1. nu este limitativ, investitorii putând stabili necesitatea
echiprii cu hidrani interiori de incendiu i pentru alte tipuri de cldiri.
4.3.
În cazul cldirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu
hidrani de incendiu interiori se stabilete pentru fiecare compartiment de incendiu în parte,
iar gospodria de ap aferent cldirii se dimensioneaz astfel încât s asigure sarcina
hidrodinamic necesar cea mai mare i debitul cel mai mare.
4.4.
Nu se prevd hidrani de incendiu interiori atunci când apa nu este indicat ca
substan de stingere i când stingerea incendiului se asigur cu alte substane de stingere:
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gaze inerte, spum, abur, pulberi, precum i la construciile parter, cu destinaia de producie
i/sau depozitare, Ia care stingerea incendiului în interior se asigur de la hidranii de
incendiu exteriori cu debitele i presiunile necesare, cu furtun având lungimea de maxim 40
m.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor cu hidrani de incendiu
interiori
4.5.
Hidranii de incendiu interiori se amplaseaz în locuri vizibile i uor accesibile în
caz de incendiu, în funcie de lungimea furtunurilor i de geometria spaiilor protejate ale
cldirii, în urmtoarea ordine: lâng intrri în cldiri, în case de scri, în holuri sau în
vestibuluri, pe coridoare, lâng intrarea în încperi i în interiorul acestora.
4.6.
(1) În slile aglomerate, atunci când reeaua interioar de alimentare cu ap a
cldirii permite, se amplaseaz în sal un numr suficient de hidrani de incendiu pentru a
putea aciona în fiecare punct al slii cu cel puin dou jeturi, iar restul hidranilor (necesari
conform datelor din anexa nr. 3) se amplaseaz în exteriorul slii, lâng ui.
(2) În slile de spectacole, atunci când distribuia interioar a cldirii permite, se va
amplasa, în sal, un numr suficient de hidrani interiori pentru a putea aciona în fiecare
punct al slii cu cel puin un jet, iar restul hidranilor necesari pentru realizarea cerinelor
trebuie s fie amplasai în exteriorul slii, lâng ui.
(3) Pe scenele amenajate ale slilor de spectacole i pe coridoarele de acces la
scen se prevede un numr suficient de hidrani astfel încât s se poat aciona simultan cu
numrul de jeturi prevzut în anexa nr. 3.
4.7.
În cldirile civile înalte, definite conform reglementrilor specifice, hidranii de incendiu
interiori se amplaseaz numai pe coridoare, sau în încperile tampon de acces în casele
scrii.
4.8.
În cldirile civile foarte înalte definite conform reglementrilor specifice, se respect
urmtoarele:
a)
hidranii de incendiu se amplaseaz numai pe coridoare sau în încperile
tampon de acces în casele de scri;
b)
conductele se leag în inel i se prevd cu robinete de închidere, astfel încât s
nu existe pericolul scoaterii din funciune a mai mult de 5 hidrani pe nivel;
c)
se prevd robinete i pe coloane, din 5 în 5 niveluri, sigilate în poziia „normal
deschis”;
d)
pentru alimentarea cu ap a instalaiei interioare cu hidrani de incendiu, direct
de la pompele mobile de incendiu, se prevede o conduct cu Dn100mm, cu
robinet de închidere, dou clapete de sens i dou racorduri având cuplaj Storz
cu diametrul de trecere de 65 mm, amplasate pe peretele exterior al cldirii, în
nie cu geam, marcate cu indicatoare la înlimea de maximum 1.40m de la
nivelul trotuarului cldirii, racordat la conducta principal a reelei de alimentare
cu ap.
4.9.
La cldirile monobloc, la care nu se poate asigura protecia întregii suprafee de la
hidranii de incendiu exteriori, se prevd hidrani de incendiu interiori pe tunelurile speciale
de evacuare.
4.10.
În cldirile de producie i/sau depozitare hidranii de incendiu interiori se prevd
pentru protecia tuturor zonelor în care acest lucru este obligatoriu în condiiile art. 4.1,
compartimentate corespunztor cu elemente de construcie rezistente la foc, potrivit
reglementrilor specifice.
4.11.
În cldirile închise ale depozitelor cu stive înalte (cu înlime mai mare de 6 m),
cldiri monobloc, gri, aerogri, metrou etc. se admite ca hidranii de incendiu interiori,
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necesari pentru protejarea zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor montai pe perei
sau pe stâlpi, s fie amplasai la nivelul pardoselii sau îngropai în pardoseal, în cutii
speciale, corespunztoare.
4.12.
Hidranii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se
corespunztor. Standardele de referin sunt ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010.
4.13.
În lipsa iluminatului normal, identificarea hidranilor trebuie s se fac prin iluminat
de securitate pentru marcarea hidranilor interiori.
4.14.
Robinetul hidrantului de incendiu, împreun cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul su i dispozitivele de refulare a apei, se monteaz într-o cutie
special, amplasat în ni sau firid în zidrie, la înlimea de 0,80m...1,50m de la
pardoseal.
4.15.
Niele hidranilor de incendiu interiori nu trebuie s strpung pereii rezisteni la
foc, pe cei care despart încperi cu risc de incendiu diferit sau care delimiteaz ci de
evacuare. În cazul în care se monteaz în ni, rezistena la foc a peretelui, dup montarea
niei, trebuie s rmân neschimbat.
4.16.
Hidranii de incendiu interiori se echipeaz cu furtunuri semirigide sau cu furtunuri
plate i cu evi de refulare universale montate la extremitile furtunurilor pentru a forma,
dirija i controla jetul de ap (standarde de referin SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).
4.17.
Furtunurile semirigide trebuie s aib unul din urmtoarele diametre interioare:
19 mm; 25 mm; 33 mm. Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie s depeasc
52 mm. Fac excepie aplicaiile specifice care permit alte valori.
4.18.

(1) Lungimea furtunului semirigid trebuie s fie de maxim 30m.
(2) Lungimea furtunului plat trebuie s fie de maxim 20 m.
(3) Fac excepie aplicaiile specifice care permit alte lungimi ale furtunurilor.

4.19.
eava de refulare universal trebuie s permit urmtoarele poziii de reglare:
închidere i jet pulverizat i/sau jet compact. Când jetul pulverizat i jetul compact sunt
condiionate, se recomand s se poziioneze jetul pulverizat între poziia de închidere i
poziia jetului compact.
4.20.
eava de refulare universal trebuie prevzut cu un robinet de închidere a
alimentrii cu ap. Robinetul de închidere trebuie s fie cu supap sau de alt tip cu deschidere
lent. Robinetul trebuie s se închid prin acionarea unei roi de manevr în sens orar, iar
sensul de deschidere trebuie marcat.
4.21.
Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie
dotat cu dou flane circulare cu diametrul maxim de 800mm i cu sectoare interioare sau cu
o bobin cu diametrul minim de 200mm pentru furtunurile de 19mm i 25mm i cu diametrul
minim de 280mm pentru furtunurile de 33mm. Tamburul trebuie s se roteasc în jurul axei
sale.
4.22.
(1) Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur,
cu furtun pliat de dou sau cu furtun bobinat.
(2) Tamburul trebuie s se roteasc în jurul axei sale în aa fel încât s permit
desfurarea liber a furtunului. Tamburul interior trebuie s aib diametrul minim de 70mm,
cu o fant larg de cel puin 20mm în care se aeaz cuta median din lungul furtunului.
4.23.
(1) Cutiile trebuie prevzute cu o u i pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care
pot fi zvorâte, trebuie prevzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgen care s fie
17

20

protejat cu ajutorul unui material transparent, care s poat fi spart cu uurin. Robinetul de
închidere cu supap înurubat pân la capt, trebuie poziionat astfel încât s permit
rmânerea a cel puin 35mm spaiu liber în jurul diametrului exterior a roii de manevr.
(2) Dac dispozitivul de deschidere în caz de urgen este protejat printr-un geam
frontal, acesta trebuie s poat fi spart cu uurin, fr a exista riscul de a lsa buci sau
corpuri ascuite care s poat provoca rnirea celor care acioneaz dispozitivul de
deschidere în caz de urgen.
(3) Uile cutiilor trebuie s se deschid cu minimum 1700 pentru a permite furtunului
s fie micat liber în toate direciile. Pentru anumite condiii climatice este necesar s se
prevad cutia cu guri cu ventilare corespunztoare.
4.24.
Alimentarea cu ap a hidranilor de incendiu interiori, din construciile prevzute cu
instalaii de ap potabil sau industrial se poate face prin reele separate sau comune,
inelare ori ramificate.
4.25.

Se prevd reele de distribuie separate în urmtoarele situaii:
a) la cldirile echipate cu instalaii interioare cu sprinklere, sprinklere deschise, ap
pulverizat sau cea de ap;
b) la cldirile în care pentru apa potabil sau industrial s-au utilizat reelele de
distribuie din materiale plastice ;
c) în cazurile în care presiunea necesar în instalaiile pentru stingerea
incendiilor este mai mare de 6 bar;
d) când, potrivit avizului societii de distribuie a apei, nu se poate asigura
debitul de ap pentru stins incendiul din conductele publice i este necesar a
se prevedea o gospodrie de ap proprie (rezervor cuplat cu staie de
pompare a apei) pentru debitul de incendiu;
e) în cazul reelelor interioare cu hidrani de incendiu pentru care este prevzut
timpul teoretic de funcionare de 60 minute i mai mult.

4.26.
(1) În reelele instalaiilor interioare de ap pentru incendiu, separate sau comune,
se folosesc numai conducte metalice.
(2) Nu sunt admise conducte din materiale plastice.
4.27.
Reelele interioare care alimenteaz cu ap mai mult de 8 hidrani de incendiu pe
nivel, se proiecteaz inelare. În distribuitorul reelei de alimentare cu ap se prevede o
conduct cu Dn100mm cu robinet de închidere, ventil de reinere i dou racorduri fixe
având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea de la pompele
mobile de incendiu.
4.28.
Reelele inelare de conducte se prevd cu robinete astfel încât, în caz de avarii, s
nu se întrerup funcionarea a mai mult de 5 hidrani pe un nivel al cldirii.
4.29.
Robinetele de pe reelele inelare se monteaz la înlimea de maximum 1,8 m fa
de nivelul pardoselii curente, sigilate în poziie normal deschis, dac nu sunt prevzute cu
dispozitive de acionare de la distan.
4.30.
Alimentarea cu ap a hidranilor interiori se asigur la presiunile necesare menionate
în SR EN 671-1 sau SR EN 671-2.
4.31.
Pentru reducerea presiunii la valorile admise se recomand prevederea de
regulatoare de presiune locale sau diafragme, amplasate înaintea hidranilor respectivi.
4.32.
Instalaiile cu hidrani de incendiu interiori se proiecteaz i execut astfel încât s
poat fi acionate operativ la izbucnirea incendiului. Se admite pornirea pompelor i
robinetelor cu acionare electric de la distan.
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4.33.
Toate reelele de alimentare cu ap pentru stingerea incendiilor cu hidrani interiori
se proiecteaz i se execut astfel încât s fie ferite de înghe, iar reviziile i eventualele
reparaii s se poat face cu uurin. Zonarea adâncimii maxime de înghe este prezentat
în anexa 32.
4.34.
(1) Spaiile cu pericol de înghe trebuie s fie echipate cu instalaii cu hidrani
interiori în sistem aer-ap.
(2) Robinetului de secionare (electrovan) care separ conducta de alimentare cu
ap de conducta uscat se monteaz întrun spaiu în care se asigur temperaturi de minim
40C.
(3) Instalaiile cu hidrani de incendiu, amplasate în spaii cu pericol de înghe se
echipeaz cu armturi de golire, dispuse în imediata apropiere a robinetului de secionare
(electrovanei).

Dimensionarea instalaiilor cu hidrani de incendiu interiori
4.35.
Timpul teoretic de funcionare a instalaiei de hidrani interiori este de:
a) 120 minute pentru cldirile foarte înalte;
b) 60 minute pentru cldiri de importan excepional i deosebit, cldirile înalte,
cldirile cu sli aglomerate, parcaje subterane cu patru nivele sau mai mult;
c) 30 de minute la parcaje subterane din categoria P1 i P2, definite conform
reglementrilor tehnice specifice, care nu sunt echipate cu instalaii de stingere cu
sprinklere, parcaje supraterane închise cu miminum dou niveluri, cldiri (încperi) de
producie i/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaii de stingere cu
sprinklere;
d) 10 minute pentru celelalte categorii de construcii echipate cu instalaie de hidrani
interiori.
4.36. (1) Numrul de hidrani de incendiu interiori se determin inând seama de numrul de
jeturi în funciune simultan care trebuie s ating fiecare punct combustibil din interiorul
cldirii (fiecare produs care poate s ard) i de lungimea furtunului hidrantului.
(2) Numrul de jeturi în funciune simultan ai hidranilor de incendiu interiori, în
funcie de destinaiile i caracteristicile cldirilor, este dat în anexa nr. 3.
(3) Jeturile simultane, trebuie obinute de la hidranii de incendiu situai pe acelai
palier i în acelai compartiment de incendiu al cldirii.
4.37.
(1) Se asigur protejarea fiecrui punct cu cel puin dou jeturi în funciune simultan în
urmtoarele situaii:
a) încperi sau grupuri de încperi cu risc mare i foarte mare,precum i la
depozitele cu stive înalte (peste 6m înlime), care au un volum mai mare de
5.000 m3;
b) în cldiri civile (publice) înalte i foarte înalte;
c) cldiri pentru comer cu volum mai mare de 5.000 m3;
d) sli aglomerate (numai sala i, dup caz, scena, depozitele i atelierele anexe);
(2) Pentru cldirile (încperile i spaiile) menionate în anexa nr. 3, echipate cu
instalatii automate de stingere, se asigur protejarea cu un singur jet, cu excepia cldirilor
foarte înalte la care fiecare punct al cldirii s fie atins de cel puin dou jeturi simultane.
Dimensionarea instalatiei de hidranti interiori se face dupa destinaia i caracteristicile cldirii
protejate. Fac excepie situaiile din reglementrile specifice în care este prevzut stingerea
cu mai multe jeturi, indiferent de echiparea cu instalaii automate de stingere .
4.38.
Debitele minime ale jetului compact i pulverizat în funcie de diametrele duzelor de
refulare sau diametrele echivalente, la diferite presiuni disponibile ale apei în seciunile de
ieire din orificiile acestora, pentru hidranii de incendiu interiori, echipai cu furtunuri
semirigide, sunt date în anexa nr. 4, iar pentru hidranii de incendiu interiori echipai cu
furtunuri plate, în anexa nr. 5.
19

22

4.39.
Presiunea minim necesar la robinetul hidrantului de incendiu interior, trebuie s
acopere pierderile totale de sarcin în furtun i s asigure formarea unor jeturi de ap
compacte sau pulverizate, cu debitele din anexa nr. 4, respectiv anexa nr. 5, în funcie de
diametrele duzelor de refulare sau diametrelor echivalente.
4.40.
Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor instalaiei de alimentare cu ap
a hidranilor de incendiu interiori, se determin astfel:
a) când alimentarea cu ap a hidranilor de incendiu interiori se face printr-o reea
comun cu alimentarea cu ap potabil sau industrial, debitul de calcul se determin
adugând la debitul de incendiu al hidranilor (stabilit conform datelor din anexele nr. 4 i
nr. 5.) debitul de calcul de ap potabil sau industrial stabilit conform reglementrilor specifice
sau prescripiilor tehnologice, cu excepia a 85% din debitul de calcul necesar duurilor i a
debitului pentru splri tehnologice i a pardoselilor, care nu se iau în calcul;
b) când alimentarea cu ap a hidranilor de incendiu interiori se face printr–o reea
separat, debitul de calcul i numrul de jeturi în funciune simultan, se determin conform
datelor din anexele nr. 3, 4 i 5.
4.41.
Coloana de alimentare cu ap a hidranilor de incendiu interiori are diametrul minim
constant de 2 inch (oli) pe întreaga înlime. Dac reeaua de hidrani de incendiu interiori
este comun cu instalaiile sanitare coloana de alimentare cu ap potabil se racordeaz la
partea superioar la un punct de utilizare curent a apei, pentru a se asigura circulaia
permanent a apei în coloan.
4.42.
Dimensionarea conductelor reelei ramificate de alimentare cu ap a hidranilor de
incendiu interiori i calculul pierderilor totale de sarcin (liniare i locale) se efectueaz mai
întâi pe traseul principal de alimentare cu ap al reelei, de la hidrantul de incendiu cel mai
dezavantajat din punct de vedere hidraulic din întreaga instalaie (amplasat cel mai deprtat
pe orizontal de punctul de alimentare cu ap al reelei i având cota geodezic cea mai
mare) spre punctul de alimentare cu ap al reelei.
4.43.
Ramificaiile reelei se dimensioneaz la presiunile disponibile ale apei din nodurile
traseului principal.
4.44.
În cazul în care rezult necesitatea funcionrii simultane a dou sau mai multe
jeturi, se efectueaz calculul hidraulic de echilibrare a reelei, astfel încât s se asigure la
hidranii de incendiu în funciune simultan, debitele i presiunile necesare pentru formarea
jeturilor compacte, conice i pulverizate.
4.45.
La calculul hidraulic al reelei inelare de conducte de alimentare cu ap a hidranilor
de incendiu interiori se asigur parametrii de funcionare în cazul sectorizrii reelei.
4.46.
La dimensionarea instalaiilor cu hidrani de incendiu interiori, pentru cldirile civile
foarte înalte, se respect urmtoarele:
a) se prevd minimum dou coloane de alimentare, dimensionate astfel încât
fiecare s asigure un debit de ap pentru incendiu de minim 6,3 l/s pentru cldirile cu volum
de pân la 50.000 m3 i de minim 8,4 l/s pentru cldirile cu un volum mai mare de 50.000 m3;
b) pe fiecare nivel se prevd un numr de hidrani care s asigure debitul minim de
stingere, în funcie de volumul construciei, amplasai, de regul, unul fa de altul la distane
astfel încât fiecare punct al cldirii s fie atins de cel puin dou jeturi simultane, conform
precizrilor din anexa nr. 3, alimentate de la coloane diferite.
4.47. Instalatiile de hidranti interiori pot fi alimentate cu ap, astfel:
a) direct de la grupul de pompare;
b) din reteaua de apa de incendiu, comuna pentru alimentarea hidrantilor interiori i
exteriori, prin intermediul unui racord prevazut cu clapeta de sens i cu robinet de inchidere
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sigilat în pozitia “deschis” sau cu dou racorduri în cazul echiprii cu mai mult de opt hidrani
pe nivel;
c) din reeaua public daca compania de apa certifica în scris functionarea retelei
pe durat neîntrerupt la debitul i presiunea necesare functionarii instalatiei de stingere a
incendiilor.
4.48. Verificarea i mentenana hidranilor interiori se efectueaz conform SR EN 671-3 sau
o reglementare echivalent.

21

24

5.

Coloane uscate

5.1.
Coloanele uscate sunt instalaii fixe, rigide, montate în interiorul construciilor,
utilizate numai de serviciile pentru situaii de urgen.
5.2.
Echiparea construciilor cu coloane uscate este obligatorie la urmtoarele categorii
de cldiri:
a) cldiri civile înalte i foarte înalte, precum i la cldiri cu sli aglomerate cu mai mult
de dou niveluri supraterane;
b) parcaje supraterane închise sau deschise cu mai mult de 4 (patru) niveluri, precum i
la parcajele subterane conform reglementrii specifice;
c) cldiri civile subterane cu aria construit mai mare de 600 m² i cu dou sau mai multe
niveluri subterane;
d) construcii de producie i/sau depozitare cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane.
5.3.
Echiparea contruciilor cu coloane uscate nu exclude celelalte instalaii de stingere
cu ap a incendiilor, conform prevederilor din prezentul normativ.
5.4.
Pentru alimentarea cu ap, se asigur accesul mainilor serviciilor pentru situaii de
urgen în orice anotimp; distana de la calea de acces cea mai apropiat pân la racordul
de alimentare cu ap nu trebuie s depeasc 40 m.
5.5.
Racordul având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea
cu ap a coloanei uscate, se amplaseaz pe peretele exterior al cldirii i se obtureaz cu un
racord înfundat, la baza coloanei prevzându-se un ventil de reinere i un robinet de golire.
Robinetului de golire de la coloanele uscate din subsol trebuie s fie normal închis.
5.6.
Racordul de alimentare cu ap al coloanei uscate se monteaz la loc vizibil, separat
de orice alt racord, la o înlime de maximum 1,5 m fa de sol i o înclinare de 45° fa de
vertical.
5.7.
Pentru recunoatere, racordul de alimentare se marcheaz prin indicator
„COLOAN USCAT“, conform modelului prezentat în figura 5.1.
COLOAN
USCAT
Figura 5.1. Indicator pentru coloanele uscate
5.8.
Se instaleaz coloan uscat independent pentru fiecare compartiment de
incendiu al cldirii. Conducta de legtur (orizontal) cu coloan uscat, trebuie s fie cât
mai scurt i astfel proiectat încât s asigure golirea întregii cantiti de ap. Aceast
conduct trebuie s treac prin locuri accesibile în subsol sau parter, fr a traversa tuneluri
de cabluri electrice, ghene ale instalaiilor sanitare sau golul liftului.
5.9.
Coloana uscat propriu-zis se monteaz în zona de acces a fiecrei case de
scar, în casele scrilor sau în ghenele adiacente acesteia.
5.10.
Coloana uscat poate fi aparent sau îngropat. Când se monteaz mascat în
grosimea peretelui, acesta trebuie s aib o rezisten la foc conform reglementrilor
specifice.
5.11.
Traseul coloanei uscate este vertical, admiându-se, în situaii justificate tehnic,
deviaii locale.
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5.12.
Pentru recunoatere, punctele de alimentare i racordul se
corespunztor. Standardul de referin este ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010.

marcheaz

5.13.
Coloanele uscate au diametrul de 75mm i racordurile pentru furtun având cuplaj
Storz cu diametrul de trecere de 45 mm, pe fiecare nivel al cldirii.
5.14.
Pe fiecare nivel, înaintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet.
Racordurile pentru furtun se amplaseaz pe casa scrii sau în zonele de acces la scri, în
funcie de construcie, astfel încât s poat servi fiecare nivel.
Înlimea maxim de montaj a racordurilor pentru furtun este de 1,5 m fa de
pardoseal.
5.15.
Este necesar s existe spaiu suficient pentru racordarea furtunurilor i manevrarea
robinetelor.
5.16.
Racordurile pentru furtun se pot monta aparent sau îngropat. Ele se marcheaz cu
inscripia: „RACORD INCENDIU“ , conform modelului prezentat în figura 5.2.
RACORD
INCENDIU
Figura 5.2. Indicator pentru racordurile pentru incendiu de la coloanele uscate
5.17.
Se menioneaz în proiect c presiunea de încercare a coloanelor uscate este de 1,5 ori
presiunea de regim dar miminum 16 bar.
5.18.

Coloanele uscate se execut din evi metalice protejate anticorosiv.
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6.

Instalaii cu hidrani de incendiu exteriori

Echiparea tehnic cu hidrani de incendiu exteriori
6.1.
(1) Reelele de distribuie a apei din centrele populate (localiti) trebuie s fie
echipate cu hidrani exteriori, care trebuie s asigure condiiile de debit i presiune necesare
stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ i a celorlalte reglementri
tehnice referitoare la instalaii de alimentare cu ap i canalizare a localitilor din mediul
rural, dup caz.
(2) În cazurile în care, conform avizului regiei/societii furnizoare de ap din centre
populate (localiti), reelele nu asigur satisfacerea condiiilor de debit i presiune, se
prevede rezerv de ap pentru incendiu, dimensionat conform art. 13.31 din prezentul
normativ.
(3) Necesarul de ap pentru stingerea incendiilor la construciile precizate la alin. (2)
poate fi asigurat prin extinderea reelei de distribuie din centrul populat (localitate), din
reelele de distribuie i rezerva proprie sau numai din rezerva proprie.
(4) Construciile la care trebuie asigurat echiparea cu hidrani exteriori sunt:
a) cldiri închise de importan excepional i deosebit (categoriile A i B de importan);
b) cldiri înalte, foarte înalte sau cu sli aglomerate;
c) cldiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane;
d) cldiri, compartimente de incendiu i spaii pentru comer cu mai mult de 2 (dou) niveluri
sau cu aria construit mai mare de 600 m²;
e) cldiri administrative cu aria construit mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru)
niveluri supraterane;
f) cldiri de sntte/ pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adpostirea copiilor
precolari, a btrânilor, persoanelor cu dizabiliti sau lipsite de adpost, cu mai mult de 2
(dou) niveluri supraterane;
g) cldiri de cultur pentru mai mult de 100 persoane sau cu aria construit mai mare de 600
mp sau cu mai mult de 2 (dou) niveluri supraterane;
h) cldiri de învmânt, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construit mai mare de
600 mp ori cu mai mult de 2 (dou) niveluri supraterane;
i) cldiri închise de sport, cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane;
j) cldiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane i aria construit peste 600 m²
sau pentru mai mult de 200 de persoane;
k) cldiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construit mai mare de 600 m2 i
mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
l) cldiri montane sau din Delta Dunrii, cu capaciti mai mari de 150 de paturi i mai mult
de 4 (patru) niveluri supraterane;
m) cldiri de cazare a elevilor, studenilor, sportivilor cu mai mult de 100 de paturi sau cu aria
construit mai mare de 600 m2 i mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
n) cldiri de producie i/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria
desfurat mai mare de 600 m² i volum peste 3000 m3;
o) depozite cu stive înalte (peste 6 m înlime);
p) depozite deschise pentru materiale sau substane combustibile, cu aria construit mai
mare de 800 m2;
q) parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, potrivit reglementrii specifice;
r) parcaje supraterane deschise cu mai mult de 2 (dou) niveluri i aria construit mai mare
de 600 m²;
s) cldiri civile subterane cu aria construit mai mare de 600 m² i 2 (dou) sau mai multe
niveluri subterane.
6.2.
(1) Pentru categoriile de construcii precizate la art. 6.1 alin.(2), amplasate în
intravilanul sau extravilanul centrelor populate (localitilor) care nu sunt echipate cu reele
de alimentare cu ap, stingerea din exterior a incendiilor se asigur din gospodrii proprii de
ap i reele de distribuie prevzute cu hidrani, alctuite i dimensionate corespunztor
prezentului normativ.
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(2) Hidranii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protecia construciilor
menionate la art. 6.1 alin (4) amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) i
care nu sunt echipate cu instalaii de alimentare cu ap, precum i la construcii izolate de
producie sau depozitare cu arii construite sub 2000 m2 i maximum dou niveluri. În
asemenea situaii trebuie s se asigure posibiliti de alimentare cu ap a pompelor mobile
de intervenie din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din rezervoare
(bazine).
Soluii tehnice de realizare i montare a instalaiilor cu hidrani de incendiu
exteriori
6.3.

(1) Hidranii exteriori pot fi subterani sau supraterani;
(2) Montarea cutiei obturatorului hidranilor exteriori se face sub limita de înghe,
conform anexei 32, msurat de la partea superioar a cutiei pân la suprafaa terenului
amenajat.
6.4.
Conductele pe care se amplaseaz hidranii de incendiu exteriori au urmtoarele
diametre minime:
a) 100mm pentru hidranii Dn 80mm, standarde de referin SR EN 14384 sau
SR EN 14339;
b) 150mm pentru hidranii Dn 100mm, standarde de referin SR EN 14384 sau
SR EN 14339;
c) 250mm pentru hidranii Dn 150mm, standard de referin SR EN 14384.
6.5.
Hidranii de incendiu exteriori se doteaz cu accesorii pentru trecerea apei în funcie
de scenariul de securitate la incendiu pentru situaiile cele mai defavorabile, adoptate în
proiect (la cldirea sau compartimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, intervenie la
nivelul cel mai înalt etc.).
6.6.
Pentru reele a cror presiune nu poate asigura intervenia direct, utilajul,
accesoriile i materialul de intervenie, se pstreaz la serviciul privat/voluntar pentru situaii
de urgen, astfel încât s poat fi utilizate în caz de incendiu.
6.7.
Reelele exterioare de alimentare cu ap la care debitele i presiunile disponibile
asigur posibilitatea interveniei directe în caz de incendiu, de la hidranii de incendiu
exteriori, se doteaz cu accesorii în conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii pot
fi pstrate în cutii fixate pe pereii construciilor sau pe crucioare mobile adpostite în
încperile serviciului de pompieri.
6.8.
Jeturile de ap realizate cu ajutorul hidranilor de incendiu exteriori trebuie s ating
toate punctele cldirilor (obiectivelor) protejate, considerând raza de aciune a hidranilor în
funciune cu lungimea furtunului de:
a) maximum 120m la reelele de alimentare cu ap la care presiunea asigur lucrul
direct de la hidrani;
b) 150 m în cazul folosirii motopompelor i 200 m în cazul folosirii autopompelor.
6.9.
Hidranii de incendiu exteriori se amplaseaz la o distan de minimum 5 m de
pereii exteriori ai cldirilor pe care le protejeaz.
6.10. (1) Hidranii de incendiu exteriori racordai la reelele la care presiunea apei se asigur
cu ajutorul pompelor mobile, se amplaseaz la cel mult 2m de marginea cilor de circulaie.
(2) Hidranii de incendiu exteriori racordai la reelele de alimentare cu ap, ce se
monteaz în spaiile verzi ale ansamblurilor de locuine (reele de serviciu), pot fi amplasai la
o distan de maximum 6m de la marginea cii de circulaie.
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(3) Hidranii de incendiu exteriori racordai la reelele de alimentare cu ap care au
presiune suficient pentru asigurarea interveniei directe (fr ajutorul pompelor mobile) se
pot monta i la distane mai mari fa de calea de circulaie.
(4) Hidranii de incendiu subterani, nu se monteaz sub carosabilul strzilor.
(5) Se interzice acoperirea hidranilor subterani cu asfalt sau orice alte materiale
care conduce la imposibilitatea identificrii sau utilizrii acestora.
6.11.
Hidranii de incendiu subterani, care nu sunt montai sub trotuare pavate, se fixeaz
în blocuri de beton. În toate cazurile în care este posibil se recomand montarea hidranilor
de incendiu supraterani.
6.12.
Poziia hidranilor de incendiu exteriori i a cminelor de vane pentru instalaii de
incendiu se marcheaz prin indicatoare. Standardul de referin este ISO 3864/1,2,3, 4 i
ISO 7010.
6.13.
Alimentarea cu ap a hidranilor de incendiu exteriori se poate face prin unul din
urmtoarele sisteme:
a) din reele la care presiunea apei permite intervenia la stingerea incendiului, cu linii
de furtun racordate direct de la hidrani. Acest sistem se recomand s se prevad
atunci când incendiul poate evolua rapid datorit combustibilitii elementelor de
construcie i a materialelor utilizate sau depozitate (depozite de cherestea, paie, stuf,
lichide combustibile etc.), precum i în cazul când nu se dispune de suficient personal
i de utilaje mobile de intervenie;
b) din reele la care presiunea apei la hidranii de incendiu exteriori (msurat la
suprafaa terenului) nu permite stingerea incendiului fr pompe mobile de
intervenie. La aceste reele presiunea apei nu trebuie s fie mai mic de 0,7 bar.
6.14.
Se admite asigurarea cu ap direct din bazine, rezervoare i alte surse naturale cu
ajutorul pompelor mobile de stins incendiu (autopompe sau motopompe) din dotarea
serviciului propriu de pompieri pentru:
a) construcii i instalaii de producie i/sau depozitare cu risc de incendiu mare,
mijlociu i mic cu suprafaa incintei mai mic de 20 ha i care necesit pentru
stingerea incendiilor din exterior un debit de ap de cel mult 20 l/s.;
b) depozite de material lemnos situate în afara incintelor de producie sau a
centrelor populate, care necesit pentru stingerea incendiilor din exterior un
debit de ap de maximum 35 l/s.;
c) grupuri de cldiri cu maximum 5000 locuitori;
d) colonii de cazare temporar pentru maximum 1000 locuri.
6.15.
Atunci când este indicat din punct de vedere tehnico-economic i al proteciei
împotriva incendiilor, se poate adopta un sistem combinat de reele sau reele i bazine
(rezervoare).
.
6.16. (1) Racordurile fixe ale hidranilor de suprafa trebuie s aib cuplaj Storz cu diametrul
de trecere de 65 mm, iar mecanismul de acionare trebuie s poat fi manevrat prin
intermediul unei chei fixe, sau printr-o roat de mân.
(2) Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie s fie „rou” conform ISO 3864:1,2,
3, 4, ISO 7010 i SR ISO 6309.
6.17. Acolo unde acesta este instalat, capacul hidrantului trebuie s fie fixat sigur în poziie în
timpul folosirii uzuale. Mijloacele de fixare trebuie s fie construite astfel încât s permit
îndeprtarea capacului de ctre utilizatori autorizai dar i s previn îndeprtarea
neintenionat. Proiectul niei capacului tijei trebuie s fie adecvat cu captul tijei ventilului.
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6.18. (1) Hidranii de incendiu subterani prin construcie trebuie s permit racordarea
hidrantului portativ prin rotire spre dreapta, standard de referin STAS 698-86 i a
hidrantului portativ cu robinete, standard de referin STAS 697-82.
(2) Acionarea hidranii de incendiu subterani trebuie s se realizeze cu ajutorul cheii
pentru hidrani, standard de referin STAS 696-80 sau de alte dispozitive nedemontabile,
montate pe hidrant.
(3) Garnitura tijei hidrantului subteran trebuie s fie conform STAS 7277-86 sau
SR 7278:1999 sau cu reglementri echivalente.
Dimensionarea instalaiilor cu hidrani de incendiu exteriori
6.19. Timpii teoretici de funcionare pentru hidranii exteriori i tunurile de ap sunt de:
a) 120 minute pentru cldirile din categoria de importan normal i cu nivel de stabilitate la
incendiu III, IV sau V: cldirile civile, cldiri de producie i/sau depozitare i cldiri cu
funciuni mixte;
b)180 minute pentru cldirile de importan excepional i deosebit, cldirile înalte i foarte
înalte, cldiri cu sli aglomerate, cldiri de importan normal i cu nivel de stabilitate la
incendiu I sau II: construcii civile, cldiri de producie i/sau depozitare, cldiri cu funciuni
mixte, tunuri de ap i racordurile fixe montate în bloc, depozite deschise precum i cldirile
agrozootehnice;
c) 240 minute pentru rafinrii, combinate petrochimice, protejate cu instalaii fixe;
d) 360 minute pentru rafinrii, uniti petrochimice, protejate cu instalaii mobile.
6.20. Numrul, tipul, distanele de amplasare i debitul specific al hidranilor exteriori pentru
stingerea incendiilor se stabilesc astfel încât, debitul de calcul al conductei de distribuie a
apei pentru stingerea din exterior a incendiului, Qie >l/s@, s fie asigurat pentru fiecare
compartiment de incendiu, inând seama de schema adoptat pentru stingerea incendiilor
(cu pompe mobile sau cu linii de furtun racordate direct la hidranii exteriori).
6.21.
Numrul hidranilor exteriori se determin astfel încât fiecare punct al cldirilor s fie
atins de numrul de jeturi în funciune simultan, debitul însumat al acestora trebuind s
asigure debitul de ap de incendiu prescris pentru fiecare tip de cldire.
6.22.
Numrul de incendii simultane care pot avea loc pe teritoriile operatorilor economici
se stabilete astfel:
a) dac suprafaa teritoriului este mai mic de 150 ha, un incendiu;
b) dac suprafaa teritoriului este mai mare de 150 ha, se consider dou incendii
simultane, alegând dou cldiri sau instalaii care necesit cele mai mari debite
de ap de incendiu;
c) dac în zona sau platforma industrial având o suprafa mai mare de 150 ha, se
afl mai muli operatori economici, fiecare cu incinta mai mic de 150 ha,
alimentate cu ap prin reele comune, reelele din fiecare incint trebuie s fie
calculate considerând un singur incendiu, iar reelele comune pentru dou
incendii simultane care necesit cele mai mari debite de ap;
d) pentru zone industriale cu suprafaa mai mare de 300 ha, numrul de incendii
simultane trebuie s fie stabilit de comun acord cu Inspectoratul Judeean pentru
Situaii de Urgen;
e) pentru depozite sau grupe de depozite de cherestea, buteni, traverse, lemne
de foc i depozite de crbuni, având o suprafa mai mare de 20 ha, trebuie s
se ia în calcul dou incendii simultane, considerând dou sectoare diferite care
necesit debitele cele mai mari.
6.23.
Numrul de incendii simultane pentru centre populate i zone industriale, în cazul în care
se asigur alimentarea cu ap rece prin reele comune, se stabilete astfel:
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a) pentru centrele populate cu mai puin de 10.000 locuitori i o zon industrial cu
suprafaa pân la 150 ha, se consider un singur incendiu, la centrul populat
sau la zona industrial, unde debitul de incendiu este cel mai mare;
b) pentru centrele populate cu populaia cuprins între 10.000 i 25.000 locuitori
având i o zon industrial cu suprafaa pân la 150 ha, trebuie s se considere
dou incendii simultane, unul la centrul populat i unul la zona industrial, sau
amândou la centrul populat, dac rezult în ultimul caz un debit mai mare;
c) pentru centrele populate cu mai puin de 25.000 locuitori i o zon industrial
având suprafaa peste 150 ha, trebuie s se ia în calcul dou incendii simultane,
unul la centrul populat i unul la zona industrial sau ambele la centrul populat
sau zona industrial, corespunztoare debitului de incendiu cel mai mare;
d) pentru centrele populate cu populaia egal sau mai mare de 25.000 locuitori,
având o zon industrial cu suprafaa mai mare de 150 ha, numrul incendiilor
simultane i debitele de calcul se stabilesc separat pentru centrul populat, pe
baza datelor din anexa nr. 6 i separat pentru zona industrial, dup care se
însumeaz debitele de ap pentru incendiu.
6.24.
Repartizarea incendiilor simultane se face astfel încât un incendiu s revin unei
suprafee locuite de cel mult 10.000 locuitori.
6.25.
(1) Distanele de amplasare a hidranilor de incendiu exteriori se stabilesc în funcie
de raza de aciune a hidranilor care se consider de 120 m când presiunea apei necesar la
hidrani este asigurat de reeaua exterioar, de (100 …150) m în cazul folosirii
motopompelor, funcie de performanele tehnice ale acestora i de 200 m în cazul folosirii
autopompelor. La stabilirea distanelor de amplasare a hidranilor exteriori pentru incendiu
trebuie s se in seam i de faptul c înlimilea protejat a cldirilor din exterior nu
depete 45 metri.
(2) Amplasarea hidranilor de incendiu exteriori pentru localiti din mediul rural cu
populaie pân la 10.000 de locuitori, se asigur conform reglementrilor tehnice specifice.
6.26.
Hidranii exteriori de incendiu ai reelelor de joas presiune se amplaseaz la 2 m
de bordura prii carosabile a drumului;
6.27.
În terenurile sensibile la umezire pe lâng distanele impuse de condiiile de
siguran trebuie s se in seam c distana fa de cldiri s fie de o dat i jumtate
înlimea stratului de pmânt sensibil la umezire.
6.28.
Debitul specific al unui hidrant exterior pentru incendiu se consider de 5 l/s. În lipsa
unor msurtori asupra variaiei debitului hidranilor de incendiu exterior fr furtun, acesta
poate fi stabilit în funcie de presiunea din reeaua de alimentare cu ap .
6.29.
Presiunea minim la hidranii de incendiu exteriori de la care se intervine direct
pentru stingere, trebuie s asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime,
eava de refulare acionând în toate punctele, cele mai înalte i cele mai deprtate ale
acoperiului (stivelor), cu un debit de minimum 5 l/s.
6.30.
Presiune minim (msurat la suprafaa terenului) la hidranii exteriori de la care
intervenia pentru stingere se asigur folosind pompe mobile, trebuie s fie de minimum
0,7 bar (7 mH2O).
6.31.
Debitul de calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor i numrul de incendii
simultane pentru centre populate se determin pe baza datelor din anexa nr. 6.
6.32.
În cazul în care operatorii economici sau zonele industriale au instalaii comune cu
centrele populate, la determinarea numrului de calcul al incendiilor simultane se iau în
considerare i prevederile din SR 1343-1:2006.
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6.33.
Debitul de calcul al reelelor exterioare comune de alimentare cu ap pentru nevoi
menajere, industriale i pentru stingerea incendiilor, se determin cu relaia:

qc

n
§ n
·
K p ¨ ¦ qci/  ¦ qce/ ¸  qie
i 1
¹
©i1

>l/s@

în care:

qci/ -

qie -

este debitul de calcul al instalaiei interioare pentru fiecare cldire sau grup
de cldiri de acelai fel, la care nu s-a luat în calcul 85% din debitul de ap
necesar duurilor sau bilor i debitul pentru splarea utilajului tehnologic i
pardoselilor, în l/s;
debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul cldirilor mai puin debitul de
ap necesar pentru stropit strzile i spaiile verzi, în l/s;
debitul hidranilor exteriori pentru toate incendiile simultane, în l/s;

Kp

1,10 - coeficient pentru acoperirea pierderilor de ap.

qce/ -

6.34.
Dac debitul de calcul pentru alimentarea cu ap a instalaiilor interioare pentru
stingerea incendiilor este mai mare decât debitul de calcul pentru hidranii exteriori de
incendiu, prin aplicarea relaiei de la art. 6.33 se poate obine un debit de calcul mai mic
decât cel necesar i pentru evitarea subdimensionrii reelei exterioare se verific debitul de
calcul cu relaia:
qc K p ¦ qci/  ¦ qce/  qie/  qii >l/s@
în care qie/ este debitul de calcul al hidranilor exteriori calculat pentru numrul de incendii
simultane mai puin un incendiu, qii este cel mai mare debit de calcul al instalaiilor interioare
de stingere a incendiilor iar qci/ , qce/ i Kp au semnificaiile din relaia de la art. 6.33
6.35.
Debitul de calcul pentru un incendiu, al conductelor de distribuie care alimenteaz
cu ap dou sau mai multe sisteme de stingere (protecie) a incendiilor, se determin, dup
caz, prin însumarea debitelor de calcul ale instalaiilor prevzute s funcioneze simultan.

6.36.
Calculul hidraulic de dimensionare i de determinare a pierderilor totale de sarcin
ale apei, în conductele reelelor ramificate, se efectueaz mai întâi pentru traseul principal
(cel mai defavorabil), determinându-se sarcina hidrodinamic necesar a apei reci în punctul
de racord al reelei exterioare la conducta de serviciu a sistemului de alimentare cu ap a
localitii, Hnec >mH2O@, iar ramificaiile se dimensioneaz în limitele sarcinilor disponibile din
nodurile respective ale traseului principal i a vitezelor maxime ale apei (pân la 3 m/s)
admise în conducte. Sarcinile în exces se pot prelua prin robinete de reglaj sau prin
diafragme calibrate, dimensionate corespunztor.
6.37.
Calculul hidraulic al reelelor exterioare inelare, se efectueaz prin metoda
compensrii pierderilor totale de sarcin pe fiecare inel al reelei.
6.38.
Debitul specific al unui hidrant exterior i debitul de calcul al instalaiei se
determin în funcie de lungimea jetului compact necesar interveniei, destinaia i
caracteristicile construciei protejate.
6.39.
Lungimea jetului compact se alege conform Anexei 14bis astfel încât s se
asigure intervenia pentru stingerea în cele mai îndeprtate puncte combustibile din spaiul
încperilor.
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6.40.
Debitele de ap pentru stingerea din exterior a incendiilor, qie, la cldiri civile cu
excepia locuinelor sunt date în anexa nr. 7, la cldirile de producie i depozitare în
anexa nr. 8, la cldirile monobloc în anexa nr. 9, la depozitele deschise de cherestea în
anexa nr. 10 la depozitele de buteni, traverse de cale ferat i lemne de foc în anexa
nr.11, la depozitele de rumegu i toctur de lemn în anexa nr. 12, la depozitele de tala în
anexa nr. 13 i la depozitele de crbuni în anexa nr. 14.
6.41.
Presiunea minim necesar la evile de refulare trebuie s acopere pierderile de
sarcin pe furtun i s asigure realizarea debitului specific i lungimea jetului compact
necesar interveniei, conform art. 6.38..
6.42.
Numrul, tipul, amplasarea i debitul specific al hidranilor exteriori se stabilesc
astfel încât s se asigure debitul pentru fiecare compartiment de incendiu, inând seam de
soluia tehnic adoptat pentru stingerea incendiilor, dac se asigur de la pompe mobile
sau cu linii de furtun racordate direct la hidranii exteriori.
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7.

Instalaii de stingere a incendiilor cu sprinklere

Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu
sprinklere standard. Încadrarea cldirilor i spaiilor protejate de instalaii
(sisteme) automate cu sprinklere standard, în clase de pericol de incendiu
7.1.
Echiparea tehnic a cldirilor, compartimentelor de incendiu i încperilor, cu
instalaii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigur la:
a) cldiri închise din categoriile de importan excepional i deosebit (A i B), încadrate
conform legislaiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;
b) cldiri înalte cu excepia locuinelor i foarte înalte indiferent de destinaie;
c) platouri de filmare amenajate i închise, studiouri de televiziune i scene amenajate, cu
arii mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele i atelierele anex ale acestora;
d) încperile din cldirile civile subterane în care densitatea sarcinii termice depete 840
Mj/m²;
e) cldiri, compartimente de incendiu cu destinaia de comer i încperile pentru comer cu
aria desfurat egal sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste
840 Mj / m2;
f) cldiri (încperi) de producie i/sau depozitare cu risc mare i foarte mare de incendiu cu
aria desfurat mai mare de 600 m2 ;
g) depozitele cu stive, în condiiile SR EN 12845;
i) parcaje subterane de tip P1, P2, P3 i P4 definite potrivit prevederilor reglementrii tehnice
specifice, precum i la cele supraterane închise cu mai mult de 100 de autoturisme.
j) cldiri i compartimente de incendiu administrative sau pentru cultur, cu aria construit
mai mare de 1250 m2 i densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/m²,
7.2.
Enumerarea echiprii cu instalaii automate de stingere precizate la pct. 7.1, este
minimal. Investitorii pot prevedea i în alte situaii astfel de instalaii, în funcie de pericolul
i/sau riscul de incendiu, amplasare, contribuia la foc, valoarea cldirii i a bunurilor
protejate etc.
7.3.
Nu se prevd instalaii automate de stingere tip sprinkler în cazurile în care apa nu
este indicat ca substan de stingere sau când stingerea incendiului se asigur cu alte
substane: gaze, pulbere, spum, aerosoli, abur etc.
7.4.
(1) Cldirile i spaiile care urmeaz a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere
trebuie încadrate în clase de pericol de incendiu, dup cum urmeaz :
a) pericol mic de incendiu - LH ;
- spaii cu sarcina termic mic i materiale cu combustibilitate sczut
delimitate de elemente rezistente la foc cel puin 30 min cu suprafaa maxim de 126 m2;
- pentru exemple trebuie consultat anexa nr. 15 (conform EN 12845).

b) pericol mediu de incendiu – OH, care se împarte în 4 subgrupe :
- OH1, pericol mediu grupa 1 ;
- OH2, pericol mediu grupa 2 ;
- OH3, pericol mediu grupa 3 ;
- OH4, pericol mediu grupa 4.
(2) Materialele pot fi depozitate în încperi încadrate în clasele de pericol mediu de
incendiu OH1, OH2 i OH3 dac sunt îndeplinite urmtoarele condiii :
- protecia întregii încperi trebuie proiectat conform clasei OH3 minimum ;
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- nu trebuie depit înlimea maxim de depozitare stabilit în tabelul 7.1 ;
- aria maxim de depozitare a unei stive trebuie s fie de maximum 50 m2 la
cel puin 2,4 m de orice alt loc de depozitare a unei alte stive.
TABEL 7.1
Înlimea maxim de depozitare pentru clasele de pericol mediu OH1, OH2 i OH3
Categorie de depozitare

Înlime maxim de depozitare (a se vedea nota 1), m
Vrac sau stivuite (ST1)
Alte tipuri de depozitare (ST2 – ST6)
Categoria I
4,0
3,5
Categoria II
3,0
2,6
Categoria III
2,1
1,7
Categoria IV
1,2
1,2
NOTA – Pentru înlimile de stocare care depesc aceste valori spaiile se consider c sunt
cu pericol mare. De asemenea sunt aplicabile prevederile art. 7.2 din SR EN 12845+A2: 2009
(3) Modurile de depozitare se clasific dup cum urmeaz (fig. 7.1) :
- ST1 : vrac sau stiv ;
- ST2 : palete pe un singur rând, cu alei cu limea mai mare de 2,4 m ;
- ST3 : palete pe mai multe rânduri (inclusiv duble) ;
- ST4 : stelaje ;
- ST5 : rafturi cu lime mai mic sau egal cu 1 m ;
- ST6 : rafturi cu lime cuprins între 1 m i 6 m.

Figura 7.1. Moduri de depozitare conform (conform EN 12845): 1 - vrac sau stive (ST1); 2 –
depozitare pe rafturi (ST4); 3 – depozitare pe palei (ST2); 4 - depozitare pe palei (ST3); 5 –
rafturi solide sau cu goluri (ST5/6).

(4) Pentru ca instalaia cu sprinklere s fie eficient trebuie îndeplinite cerinele de
limitare i protecie pentru diverse moduri de depozitare, prezentate în tabelul 7.2.
(5) Se încadreaz în pericol mediu de incendiu OH locurile unde sunt procesate sau
fabricate materiale combustibile cu o sarcin termic medie i combustibilitate medie.
(6) Pentru exemple trebuie consultat anexa nr. 15.
(7) Când procesul desfurat în cldire este încadrat la OH4, zona trebuie tratat ca
fiind de pericol mare de incendiu HHS (depozitare cu pericol ridicat).

32

35

c) spaii de producie cu pericol mare de incendiu – HHP, care se împarte în 4
subgrupe :
- HHP1 Activiti cu pericol mare grupa 1 ;
- HHP2 Activiti cu pericol mare grupa 2 ;
- HHP3 Activiti cu pericol mare grupa 3 ;
- HHP4 Activiti cu pericol mare grupa 4.
(8) Clasele de activiti cu pericol mare de incendiu acoper activitile unde
materialele implicate au o sarcin termic mare i combustibilitate mare i incendiile au o
dezvoltare rapid sau intens.
(9) În cazul în care zone cu pericol de incendiu diferit comunic între ele, criteriile de
proiectare pentru zona cu pericol mare de incendiu trebuie aplicate i cel puin primelor dou
conducte ale instalaiei cu sprinklere din zona cu pericol mediu sau mic de incendiu.
d) depozite cu pericol mare de incendiu – HHS, care se subîmpart în 4 categorii :
- HHS1 depozite cu pericol mare categoria I ;
- HHS2 depozite cu pericol mare categoria II ;
- HHS3 depozite cu pericol mare categoria III ;
- HHS4 depozite cu pericol mare categoria IV.
7.5.
(1) Metodologia de clasificare pe categorii a mrfurilor depozitate este redat în
ANEXA B din standardul SR EN 12845+A2: 2009. Lista alfabetic a produselor depozitate i
categoriilor depozitate este redat în ANEXA 15 tabelul 15.4, identic cu Anexa C din
standardul SR EN 12845. Protecia pentru mai multe riscuri speciale, este redat în
ANEXELE E, F i ANEXA G la standardul SR EN 12845+A2: 2009.
(2) Pentru a determina criteriile de proiectare a instalaiei cu sprinklere necesare
pentru protecia contra incendiului a mrfurilor depozitate trebuie urmat procedura redat în
figura 7.2.
7.6.
Clasele de depozite cu pericol mare de incendiu acoper depozitele de mrfuri în
care înlimea de depozitare depete limitele date în tabelul 7.1.
TABEL 7.2
Cerine de limitare i protecie pentru diverse moduri de depozitare
(standard de referin SR EN 12845)
Mod de
depozitare

ST1

ST2
ST3

ST4

ST5

Limitri
Depozitarea trebuie s se fac
în stive care nu depesc
suprafaa de150 m2 pentru C III
i C IV
Rânduri unice la intervale de
2,4m
Depozitarea se limiteaz la
stive care nu depesc
suprafaa de 150 m2
Intervalul dintre rânduri este
egal sau mai mare de 1,2 m
Intervalul dintre rânduri este
mai mic de 1,2 m
Fie intervalul dintre rânduri este
mai mare de 1,2 m, fie stivele
de depozitare nu depesc
suprafaa de 150 m2

Protecie suplimentar fa de
sprinklere la plafon sau acoperi

Note
aplicabile

Nu este cazul

2,3

Nu este cazul

2

Nu este cazul

2

Sunt recomandate sprinklere
intermediare
Sunt obligatorii sprinklere
intermediare
Sunt recomandate sprinklere
intermediare

1,2
1

1,2
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Mod de
depozitare

Limitri

Protecie suplimentar fa de
sprinklere la plafon sau acoperi

Note
aplicabile

Sunt obligatorii sprinklere
intermediare sau, dac este
Fie intervalul dintre rânduri este
imposibil, trebuie instalate
mai mare de 1,2 m, fie stivele
desprituri verticale incombustibile
1, 2
ST6
de depozitare nu depesc
toat
înlimea,
i
continui
pe
suprafee mai mari de 150m2
longitudinal i transversal pentru
fiecare raft
Not 1: Când tavanul este la mai mult de 4 m de materialele depozitate, trebuie utilizate
sprinklere de rafturi.
Not 2: Stivele de depozitare trebuie separate de un interval de cel puin 2,4 m.
Not 3: Stivele de depozitare nu trebuie s depeasc suprafaa de 150 m2 pentru C I i C II
7.7.
Pericolul total de incendiu al mrfurilor depozitate se determin în funcie de
combustibilitatea materialelor stocate, inclusiv ambalajele lor i modul de stocare
(ST1 ÷ ST6).
7.8.
(1) Riscul general de incendiu al mrfurilor depozitate (definite ca produs i
ambalajul su) este o funcie de sarcina termic (kW) care la rândul ei este o funcie de
cldura de ardere (kJ/kg) i de viteza de ardere (kg/s).
(2) Cldura de ardere este determinat de materialul sau de amestecul de
materiale din care sunt fcute mrfurile. Viteza de ardere este determinat atât de
materialele implicate, cât i de configuraia materialului.

Condiii tehnice generale pentru echiparea cldirilor cu instalaii
automate cu sprinklere
7.9.
Distana dintre materialele combustibile depozitate în aer liber i cldirea ce
urmeaz a fi protejat de instalaia cu sprinklere trebuie s corespund prevederilor de
reglementare în vigoare la locul de utilizare. Unde nu este reglementat, distana dintre
materialele combustibile depozitate în aer liber i cldirile protejate de instalaia sprinkler
trebuie s fie de 1,5 ori înlimea materialului depozitat dar nu mai mic de 10 m.
7.10.
(1) Pereii care despart compartimente protejate cu instalaii cu sprinklere i
compartimente neprotejate trebuie s aib rezistena la foc specificat de legislaia în
vigoare dar nu mai puin de.EI 60. Uile trebuie s aib un dispozitiv de închidere automat
sau s se închid automat în caz de incendiu, minimum EI1 60 - C.
(2) O separare pentru preîntâmpinarea propagrii incendiului poate fi obinut
printr-un perete rezistent la foc sau printr-un sistem de protecie corespunztor, împotriva
exploziei.
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Este un pericol
special ?

DA

Se utilizeaz criterii
specifice

Anexa G Protecia
pericolelor
speciale
SR EN 12845

NU
Conine
material DA
plastic
sau cauciuc ?

DA

Se utilizeaz
metodologia de
clasificare

Anexa B
Metodologia de
clasificare a
mãrfurilor
SR EN 12845

Se utilizeaz categorii
specifice

Tabelul 15.4 din
Anexa 15
sau
Anexa C din
SR EN 12845

NU
Se consultã
lista alfabetic
a produselor

DA

Figura 7.2. Schem de determinare a claselor de pericol la incendiu pentru depozite
(conform SR EN 12845)
7.11.
(1) Dac înlimea spaiului ascuns la nivelul tavanului i acoperiului este mai
mare de 0,8 m, msurat între partea interioar a acoperiului i faa superioar a tavanului
suspendat sau între pardoseal i faa interioar a pardoselii înlate, aceste spaii trebuie
protejate cu instalaii sprinkler, conform celor prezentate în figura 7.3. Distana msurat pe
orizontal de la sprinklerul de sub tavan pân la niplu de diametru D trebuie s
îndeplineasc condiia: A  3D;
(2) Dac înlimea spaiului ascuns la nivelul tavanului i acoperiului este mai
mare de 0,8 m, msurat între partea interioar a acoperiului i faa superioar a tavanului
suspendat sau între pardoseal i faa interioar a pardoselii înlate, iar aceste spaii sunt
echipate cu mai multe rânduri de tavane suspendate, aceste spaii trebuie protejate cu
instalaii sprinkler, conform celor prezentate în figura 7.4. Distana msurat pe orizontal de
la sprinklerul de sub tavanul superior pân la niplu de diametru D trebuie s îndeplineasc
condiia: A  3D;

Figura 7.3. Amplasarea sprinklerelor în spaiul ascuns la nivelul tavanelor i a acoperiurilor
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Figura 7.4. Amplasarea sprinklerelor în spaiul dintre nivelul tavanelor i a acoperiurilor
7.12.
Dac înlimea spaiului ascuns la nivelul tavanului i acoperiului este mai mic de
0,8 m, aceste spaii trebuie s fie protejate cu instalaii cu sprinklere numai dac conin
materiale combustibile sau acestea sunt delimitate de materiale combustibile. De asemenea,
este permis utilizarea instalaiilor cu sprinklere la cabluri electrice pentru curent monofazat,
sub 250 V cu maxim 15 cabluri pe canal.
7.13.
Protecia în spaiile închise trebuie s se încadreze în clasa de pericol mic de
incendiu LH când clasa de pericol de incendiu este LH i de tip OH1 pentru celelalte situaii.
7.14.
Diferena de înlime dintre sprinklerul cel mai înalt i sprinklerul cel mai de jos al
unei instalaii (sprinklerele fiind alimentate de la aceeai supap de control i semnalizare)
nu trebuie s depeasc 45 m.
7.15.
Acolo unde diferena de înlime între sprinklerul cel mai înalt i partea cea mai
joas a unei instalaii sau dac cldirea depete 45 m trebuie aplicate cerinele speciale
pentru sisteme de mare înlime, redate în ANEXA E la standardul SR EN 12845.
7.16.
Toate zonele unei cldiri protejate cu instalaii cu sprinklere trebuie s fie încadrate
în clasele de pericol de incendiu conform celor precizate la art. 7.1 i în anexa nr. 15
(conform cu ANEXA A din standardul SR EN 12845). Aceste prevederi sunt obligatorii i
pentru zonele din cldire care comunic cu aceasta, exceptând cazurile prezentate la art.
7.17 i 7.18
7.17.
(1) Protecia cu instalaii cu sprinklere nu trebuie utilizat în urmtoarele zone ale
unei cldiri sau fabrici :
a) silozuri sau hambare în care sunt depozitate materialele care în contact cu apa
pot expanda ;
b) în vecintatea cuptoarelor industriale sau a cuptoarelor de var, a bilor de sare,
oalelor de turnare sau echipamentelor similare dac pericolul crete prin utilizarea apei la
stingerea incendiilor ;
c) zone, camere sau locuri unde proiectarea jetului de ap poate prezenta un risc.
(2) În aceste cazuri, trebuie luate în considerare alte sisteme automate de stingere
(de exemplu cu gaze, aerosoli sau cu pulberi).
7.18.
Dup o analiz aprofundat a sarcinii termice nu se echipeaz cu sprinklere
urmtoarele spaii:
a) bi i toalete (cu excepia vestiarelor) care sunt constituite din materiale
incombustibile i care nu sunt utilizate pentru depozitarea materialelor combustibile ;
b) case de scri închise i puuri verticale (de exemplu puuri de lifturi i canale
tehnice) care nu conin materiale combustibile i sunt construite astfel încât s constituie un
compartiment;
c) camere protejate de alte sisteme automate de stingere (de exemplu gaze,
pulberi sau ap pulverizat) ;
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d)
hârtiei).

ateliere de tratare pe cale umed, (de exemplu umezirea mainilor din industria

7.19.
Se interzice dispunerea spaiilor din cldire menionate la art. 7.17 i 7.18. sub alte
spaii protejate de instalaii cu sprinklere.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor cu sprinklere pentru stingerea
incendiilor
7.20.
Instalaia cu sprinklere trebuie s fie permanent sub presiune i se poate realiza în
urmtoarele sisteme : ap-ap, ap-aer, mixt, cu preacionare, în derivaie.

Instalaii cu sprinklere în sistem ap-ap
7.21.
Instalaiile cu sprinklere în sistem ap-ap trebuie montate doar dac se asigur o
temperatur a mediului ambiant de minimum 40C, precum i în locurile unde acesta nu
depete 950C. Pentru sistemele interconectate i închise trebuie utilizate numai instalaii
ap-ap.
7.22.
(1) Prile instalaiei predispuse la înghe pot fi protejate prin introducerea în
conducte a unor soluii pe baz de glicerin sau propilenglicol, astfel încât prin amestec cu
apa s se obin un punct de înghe corespunztor destinaiei spaiului protejat, prin
înclzirea conductelor folosind curentul electric sau cu ajutorul unor instalaii în derivaie de
tip ap-aer sau mixte.
(2) În instalaiile de stingere predispuse la înghe, alimentate din surse de ap
potabil, se poate folosi glicerin sau propilenglicol.
(3) În instalaiile de stingere predispuse la înghe, alimentate din surse de ap
nepotabil, se poate folosi glicerin, etilenglicol, dietilenglicol sau propilenglicol.
(4) Aceste instalaii trebuie prevzute cu un dispozitiv cu clapet de reinere pentru
a preveni contaminarea sursei de ap.
7.23.
Numrul de sprinklere din fiecare seciune de conducte protejate cu glicerin sau
propilenglicol nu trebuie s depeasc 20. Acolo unde mai mult de dou seciuni protejate
cu glicerin sau propilenglicol sunt controlate de o singur supap de control i semnalizare,
numrul total al capetelor sprinkler nu trebuie s depeasc 100. Soluia de ap cu
glicerin sau propilenglicol trebuie s aib un punct de înghe sub temperatura minim
estimat din spaiul protejat. Densitatea specific a soluiei trebuie verificat folosind aparate
de msur specifice.
7.24.
(1) Pentru alimentarea cu ap a instalaiei de stingere cu sprinklere de la pompele
mobile, se prevd racorduri având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm (DN 65)
amplasate în exterior, în locuri accesibile autospecialelor de intervenie.
(2) Numrul acestora se stabilete în funcie de debitul instalaiei considerând 15 l/s
pentru fiecare racord.
(3) Pe fiecare conduct de alimentare cu racord exterior se monteaz câte o clapet
de reinere.
(4) Alimentarea cu ap a instalaiei de stingere cu sprinklere de la pompele mobile
ale autospecialelor de intervenie se realizeaz în aval de supapa de control i semnalizare a
instalaiilor tip ap-ap, cu preacionare i sprinklere deschise i respectiv în amonte la
instalaiile ap-aer i sistem mixt.
(5) Racordul de alimentare cu ap se monteaz la loc vizibil, separat de orice alt
racord, la o înlime de maximum 1,5 m, marcat corespunztor, pe care trebuie s se
menioneze inclusiv diametrul nominal i presiunea necesar.
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7.25.
(1) Conductele de ap care traverseaza spatii neînclzite trebuie prevzute cu sisteme
de incalzire proprii. Sistemul de înclzire aferent conductelor trebuie supravegheat pentru a
preveni cderea sursei de alimentare i defectarea elementelor sau senzorilor de înclzire.
(2) Conducta trebuie s fie încadrat în clasele A1 sau A2-s1,d0. Conductele
neînclzite trebuie protejate împotriva îngheului prin dou sisteme electrice de înclzire.
Fiecare din cele dou sisteme de înclzire trebuie s fie capabil s menin o temperatur în
conducte de minimum 40C. Fiecare circuit de înclzire trebuie monitorizat i pe circuite
separate. Cablurile electrice înclzitoare nu trebuie s se intersecteze i trebuie fixate pe
conduct pe partea opus capului sprinkler. De asemenea ele trebuie s se termine cu
25 mm înainte de captul conductei. Un material izolant din clasele A1 sau A2-s1,d0 cu o
grosime a stratului de protecie de cel puin 25 mm cu un înveli hidrofug trebuie instalat pe
toate conductele protejate prin înclzire electric. Extremitile trebuie etanate astfel încât
s asigure împiedicarea oricrei ptrunderi a apei. Cablurile electrice înclzitoare trebuie s
aib o sarcin maxim de 10 W/m.
7.26.
(1) Aria maxim controlat de o supap de control i semnalizare ap-ap,
incluzând orice conduct auxiliar a sprinklerului nu trebuie s depeasc 10.000 m2 pentru
clasa de pericol mic de incendiu (LH), 12.000 m2 pentru clasa de pericol mediu de
incendiu(OH), incluzând toate sprinklerele clasate LH, cu excepia cazurilor prezentate în
anexele D i F din standardul SR EN 12845 i 9.000 m2 pentru clasa de pericol mare de
incendiu (HH), incluzând toate sprinklerele clasate OH i LH.
(2) Timpul de funcionare al instalaiilor de stingere cu sprinklere este de:
a) 30 minute pentru LH;
b) 60 minute pentru OH;
c) 90 minute pentru HH.

Instalaii cu sprinklere în sistem ap-aer
7.27.
(1) Instalaiile cu sprinklere în sistem ap-aer sunt încrcate în mod normal cu aer
sau gaz inert sub presiune în aval de supapa de control i semnalizare i cu ap în amonte
de aceasta.
(2) Instalaiile cu sprinklere în sistem ap-aer trebuie s fie realizate numai în
configuraie ramificat.
7.28.
Instalaiile cu sprinklere în sistem ap-aer trebuie instalate doar acolo unde exist
pericol de înghe sau temperatura mediului ambiant depete 700C, de exemplu cuptoare
de uscare.
7.29.
Trebuie asigurat o rezerv de aer/gaz inert pentru a menine presiunea necesar
funcionrii instalaiei. Instalaia trebuie presurizat la o valoare stabilit de furnizorul supapei
de control i semnalizare.
7.30.
Volumul net al conductelor în aval de supapa de control i semnalizare, nu trebuie
s depeasc valorile din tabelul 7.3, doar dac din calcule i încercri se demonstreaz c
timpul maxim între declanarea unui sprinkler i proiectarea apei pe suprafaa protejat nu
depete 60 s.
7.31.
Instalaia de încercare pentru determinarea timpului maxim între declanarea unui
sprinkler i proiectarea (dispersarea) apei pe suprafaa protejat trebuie racordat la o
conduct de distribuie, în amplasamentul hidraulic cel mai îndeprtat, aceast instalaie
conine un robinet de încercare prevzut cu racorduri i conducte asociate pentru a furniza
un debit echivalent pentru simularea declanrii unui singur sprinkler.
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7.32.
Se recomand ca instalaiile cu sprinklere în sisteme ap-aer i mixte, s nu fie
folosite pentru zone cu pericol mare de incendiu HHS, din moment ce întârzierea cu care
apa ajunge la primele sprinklere declanate, poate diminua serios performanele sistemului.
TABEL 7.3
Volumul maxim net al conductelor în aval de supapa de control i semnalizare la
sisteme ap-aer i mixte

Tip instalaie
Fr accelerator sau exhaustor
Cu accelerator sau exhaustor

Volumul maxim al instalaiei
m3
Pericole de incendiu mici i
Pericol mare de
medii (LH i OH)
incendiu (HH)
1,5
4,0
3,0

Instalaii cu sprinklere în sistem mixt
7.33.
Instalaiile cu sprinklere în sistem mixt încorporeaz fie o supap de control i
semnalizare mixt fie un sistem mixt format dintr-o supap de control i semnalizare ap-ap
i una umplut ap-aer. Pe timpul lunilor de iarn instalaia aflat în aval de supapa de
control i semnalizare mixt sau supapa ap-aer este umplut cu aer sau gaz inert sub
presiune, iar în amonte instalaia este umplut cu ap sub presiune. În celelalte perioade ale
anului instalaia funcioneaz ca o instalaie cu sprinklere în sistemul ap-ap. Conductele
instalaiilor cu sprinklere în sistem mixt se execut din evi din oel zincat.
7.34.
Volumul net al conductelor aflate în aval de supapa de control i semnalizare a
instalaiilor cu sprinklere în sistem mixt nu trebuie s depeasc valorile prevzute în
tabelul 7.3.

Instalaii cu sprinklere în sisteme cu preacionare
7.35.
Instalaiile de stingere a incendiilor tip sprinkler cu preacionare pot fi de tip A, tip B
sau cu mai multe sisteme de preacionare.
7.36.
Instalaiile cu sprinklere cu preacionare de tip A sunt instalaii în sistemul ap-aer
în care supapele de control i semnalizare sunt acionate de un sistem automat de detectare
i semnalizare a incendiului i nu de declanarea sprinklerelor.
7.37.
Presiunea aerului/gazului inert în instalaii cu sprinklere cu preacionare trebuie
monitorizat tot timpul. Pentru acionarea supapei cu preacionare în caz de urgen, trebuie
asigurat i un robinet de pornire rapid a instalaiei.
7.38.
Instalaiile cu preacionare de tip A trebuie instalate doar în zone unde pot avea loc
pagube importante în cazul unei descrcri accidentale de ap.
7.39.
Instalaiile cu sprinklere cu preacionare de tip B sunt instalaii în sistemul ap-aer
în care supapele de control i semnalizare sunt activate fie de un sistem automat de
detectare i semnalizare a incendiului, fie de declanarea sprinklerelor. Independent de
rspunsul detectoarelor un oc de presiune în instalaie provoac deschiderea supapei de
control i semnalizare.
7.40.
Sistemul de detecie a incendiului trebuie instalat în toate locurile i
compartimentele protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacionare i trebuie s
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corespund cu cerinele din celelalte reglementri tehnice specifice referitoare la securitatea
la incendiu a construciilor i instalaiilor.
7.41.
Sistemele de stingere tip sprinkler având cel puin dou instalaii cu preacionare
trebuie realizate dup evaluarea pericolelor de incendiu pentru a stabili dac pot aciona
simultan mai multe instalaii cu preacionare. Dac este oportun declanarea simultan a
mai multor instalaii tip sprinkler cu preacionare trebuie luate în considerare urmtoarele :
a) volumul surselor de ap trebuie mrit cu volumul instalaiilor cu preacionare ;
b) timpul dintre declanarea instalaiilor multiple cu preacionare i descrcarea
apei la cel mai îndeprtat robinet de încercare din instalaiile considerate, nu trebuie s
depeasc 60 s.
7.42.
Instalaia de detecie a incendiului trebuie instalat în toate locurile i
compartimentele protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacionare i trebuie s
fie conform cu prile relevante ale standardului european EN 54 sau reglementri
echivalente.
7.43.
Numrul de sprinklere controlate de o supap de control i semnalizare în
sistemele cu preacionare se determin conform art. 7.26 .

Instalaii cu sprinklere în derivaie ap-aer sau mixte
7.44.
(1) Instalaiile tip sprinkler în derivaie în sisteme ap-aer sau mixte trebuie montate
respectând exclusiv urmtoarele :
a) sub forma unei derivaii ap-aer sau mixte la o instalaie ap-ap în arii reduse,
acolo unde exist pericol de înghe în interiorul cldirii sau prin orice dispozitiv de înclzire
corespunztor;
b) sub forma unei derivaii ap-aer la o instalaie ap-ap sau instalaie mixt în
depozite cu temperaturi sczute i în cuptoare sau etuve cu temperaturi ridicate.
(2) Instalaiile tip sprinkler în derivaie trebuie conectate la sisteme ap-aer sau mixte prin
electrovan acionat de ctre o instalaie de detecie i semnalizare a incendiilor.
7.45.
Numrul de sprinklere din instalaia în derivaie, nu trebuie s depeasc 100.
Acolo unde dou astfel de instalaii sunt controlate de aceeai supap de control i
semnalizare, numrul total de sprinklere nu trebuie s depeasc 250.

Instalaii în derivaie cu ap pulverizat
7.46.
(1) Instalaiile cu sprinklere în derivaie cu ap pulverizat utilizeaz sprinklere
deschise (drencere) sau pulverizatoare, conectate la o instalaie cu sprinklere având propriul
robinet de comand (robinet cu inundare sau comand multipl) acionat de ctre o instalaie
de semnalizare a incendiilor.
(2) Derivaiile cu ap pulverizat pot fi conectate la o instalaie de stingere cu sprinklere dac
conecxiunea nu depete 80 mm iar necesarul de ap suplimentar este luat în considerare
în calculul surselor de ap.
(3) Aceste instalaii sunt montate în zone în care se preconizeaz incendii violente cu o
propagare rapid sau se dorete inundarea rapid cu ap a unei zone determinate în care se
ateapt originea incendiului.

Tipuri de sprinklere i condiii de montare a acestora
7.47.
(1) În instalaiile de stingere cu sprinklere se folosesc numai componente care
îndeplinesc condiiile de introducere pe pia a produselor pentru construcii .
(2) Se folosesc tipurile de sprinklere specificate în standardele europene sau
reglementri echivalente i anume :
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a) constructiv (modul de deschidere a orificiului de refulare a apei):
- sprinkler cu element fuzibil ;
- sprinkler cu fiol de sticl ;
- sprinkler deschis - sprinkler neobturat de un element termosensibil (vechea
denumire din reglementrile româneti era drencer);
b) dup modul de amplasare :
- sprinkler perdea - sprinkler care protejeaz, o u sau o fereastr situat între
dou zone, din care doar una este protejat cu sprinklere; sprinkler care protejeaz un gol;
- sprinkler de tavan sau la acelai nivel - sprinkler cu deflectorul în jos sau în
sus montat parial deasupra celui mai jos plan al tavanului i cu elementul sensibil de
declanare la temperatur sub acesta;
- sprinkler ascuns(mascat)- sprinkler încastrat acoperit cu un capac care se
desprinde la atingerea unei anumite temperaturi;
- sprinkler cu deflectorul ap-aer în jos (sprinkler antigel cu deflectorul în jos) sistem alctuit dintr-un cap sprinkler i o conduct ap-aer descendent cu un robinet la
baza conductei, meninut închis de un dispozitiv acionat de elementul termic al capului
sprinkler;
- sprinkler cu deflectorul ap-aer în sus (sprinkler antigel cu deflectorul în sus) sistem alctuit dintr-un cap sprinkler i o conduct ap-aer ascendent cu un robinet la baza
conductei, meninut închis de un dispozitiv acionat de elementul termic al capului sprinkler;
- sprinkler încastrat - cap sprinkler al crui element termosensibil este situat
fie parial fie total, deasupra nivelului cel mai de jos al tavanului;
c) dup forma jetului refulat:
- sprinkler convenional - sprinkler care realizeaz o form sferic a jetului de
ap;
- sprinkler cu jet plat ( spray ) - sprinkler care produce un jet de ap numai
deasupra nivelului deflectorului;
- sprinkler orizontal - sprinkler care refuleaz apa orizontal;
- sprinkler cu deflectorul în jos - sprinkler care refuleaz apa în jos;
- sprinkler mural - sprinkler care refuleaz apa sub forma unei jumti de
paraboloid spre exterior;
- sprinkler cu pulverizare medie - sprinkler care refuleaz apa în jos sub forma
unui paraboloid;
- sprinkler cu deflectorul în sus - sprinkler care refuleaz apa în sus;
- perdea de ap - cap de pulverizare a apei pe o suprafa, utilizat pentru a
asigura protecie împotriva incendiului.
7.48.
În instalaiile de stingere a incendiilor este obligatorie folosirea numai a sprinklerelor
noi fabricate (neutilizate).
7.49.
Sprinklerele trebuie inscripionate în conformitate cu prescripiile din standardele
europene aplicabile sau dintr-o reglementare echivalent, standard de referin SR EN
12259-1 sau o reglementare echivalent.
7.50.
Sprinklerele nu trebuie modificate în nici un fel sau s aib ornamente aplicate, sau
cu suprafaa acoperit, ulterior livrrii efectuate de productor, exceptând specificaiile
privind protecia anticoroziv a sprinklerelor în conformitate cu standardele europene
aplicabile sau a reglementrilor echivalente.
7.51.
(1) Sprinklerele montate în locuri unde exist frecvent o atmosfer coroziv, trebuie
protejate prin unul dintre urmtoarele moduri :
a) printr-o protecie anticoroziv aplicat de ctre productor în conformitate cu
prevederile din standardele europene aplicabile sau o reglementare echivalent ;
b) printr-un strat de parafin care trebuie aplicat o dat înainte i o dat dup instalare.
(2) Tratamentul anticorosiv nu trebuie aplicat pe fiolele sprinklerelor.
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7.52.
Deflectoarele sprinklerelor trebuie s fie confecionate din metale sau din materiale
plastice termorezistente. Deflectoarele nu trebuie utilizate pentru a susine tavane sau alte
structuri.
7.53.
Nici o parte a deflectorului nu trebuie s constituie suport pentru plafon sau pentru
alte structuri. De asemenea, elementul termosensibil al sprinklerului nu trebuie ecranat de
plafon sau de alte structuri.
7.54.
Sprinklerele se monteaz cu deflectorul în sus sau în jos, în funcie de tipul
(sistemul) instalaiei i de specificaiile productorului sau furnizorului. Cu excepia cazului
utilizrii sprinklerelor antigel care se monteaz cu deflectorul în jos, la instalaiile în sistemele
ap-aer, mixte sau cu preacionare trebuie s se utilizeze sprinklere montate cu deflectorul în
sus. Acestea trebuie montate în poziie vertical pe ramurile paralele racordate la conducta
principal.
7.55.
(1) Sprinklerele montate cu deflectorul în jos în instalaiile din sistemul ap-ap au
posibilitatea de a realiza o densitate mai mare de stropire la o vitez mai mare imediat sub i
adiacent axei sprinklerului; totodat ele pot prezenta posibiliti mai mari de control a
incendiilor i sunt mult mai eficiente în cazul proteciei structurii, în rafturi i proteciei zonelor
de depozitare.
(2) Pentru a se evita colmatarea orificiului sprinklerelor montate cu deflectorul în jos, acestea
se monteaz pe ramura (ramificaie) prin legarea lateral sau superioar a racordului
sprinklerului.
7.56.
Sprinklerele montate cu deflectorul în sus sunt mai puin expuse deteriorrilor
mecanice i acumulrii de impuriti în racorduri. Totodat ele faciliteaz drenajul complet al
apei din conductele sprinklerelor.
7.57.
Sprinklerele trebuie instalate cu deflectoarele paralele cu înclinaia tavanului sau
acoperiului. Acolo unde înclinaia este mai mare de 300 fa de planul orizontal, trebuie
amplasate sprinklere la vârf sau la distane de cel mult 0,75 m circular fa de acest vârf.
7.58.
Sprinklerele care se monteaz sub tavan, la acelai nivel, încastrate i ascunse nu
trebuie instalate în zone din clasele de pericol de incendiu OH4, HHP sau HHS.
7.59.
Sprinklerele fr deflectoare fixe, de exemplu cu deflectoare care se retrag, care
coboar în momentul punerii în funciune, nu trebuie instalate în urmtoarele situaii :
a) când tavanul are un unghi mai mare de 450 fa de orizontal ;
b) în situaii sau atmosfer corosive sau susceptibile de a prezenta un coninut ridicat de
praf ;
c) în rafturi sau sub rastele.
7.60.
Sprinklerele murale nu trebuie amplasate în instalaiile din clasele de pericol mare
de incendiu HH, în arii de depozitare din clase de pericol mediu de incendiu OH, sau
deasupra tavanelor suspendate. Ele pot fi instalate numai pe tavane plate.
7.61.
Sprinklerele murale nu trebuie utilizate în urmtoarele cazuri :
a) în zonele din clasele de pericol de incendiu LH, OH1, OH2 i în OH3 fr depozitare
b) în zonele din clasele de pericol de incendiu OH3 cu riscuri de depozitare ;
c) pentru protecia coridoarelor, canalelor de cabluri i stâlpilor în zonele din clasele de
pericol de incendiu HH.
7.62.
Sprinklerele cu refulare plat nu trebuie utilizate în spaii închise, deasupra
tavanelor false suspendate care nu sunt pline, de tip perforat, lamelar, fagure sau grtar i în
rafturi.
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7.63.
Atunci când sprinklerele, altele decât cele montate sub tavan sau cele de la acelai
nivel, sunt instalate într-o poziie care poate genera un risc accidental prin deteriorri
mecanice, trebuie s fie prevzute cu protecie metalic adecvat.
7.64.
Sprinklerele instalate pe rafturi sau sub rastele perforate, platforme, pardoseli sau
amplasri similare, unde apa de la unul sau mai multe sprinklere situate deasupra poate
influena temperatura de declanare a fiolei sau elementului fuzibil, trebuie echipate cu un
ecran metalic de protecie cu un diametru cuprins între 0,075 m i 0,15 m.
7.65.
Ecranele de protecie contra apei de pe sprinklerele cu deflectorul în sus nu se
monteaz direct pe deflector sau pe cadrul sprinklerului, i orice suport trebuie proiectat
astfel încât s micoreze influena distribuiei apei sprinklerului.

Amplasarea sprinklerelor
7.66.
La amplasarea sprinklerelor se ine seam de :
a) clasele de pericol de incendiu ;
b) aria maxim acoperit de un sprinkler ;
c) structura cldirii (stâlpi, grinzi, ferme, platforme, scri rulante, case de scri, puuri
verticale, tavane suspendate etc.) ;
d) moduri de depozitare (ST1÷ST6) i categoria de depozitare (C I÷C IV);
e) specificaiile productorului (furnizorului) de sprinklere.
7.67.
În funcie de încadrarea în clasele de pericol de incendiu, sub deflectorul
sprinklerelor de acoperi sau tavan trebuie pstrat un spaiu liber de cel puin:
a) pentru instalaii din clasele de pericol mic i respectiv, pericol mediu de incendiu, LH
i OH :
- 0,3 m pentru sprinklere cu difuzare plan ;
- 0,5 m pentru celelalte tipuri.
b) pentru instalaii din clasele de pericol mare de incendiu, HHS i HHP :
- 1,0 m
7.68.
(1) Aria maxim pe care o poate acoperi un sprinkler amplasat în plan orizontal, sub
tavan, se determin conform datelor din tabelul 7.4, cu excepia sprinklerelor de perete
pentru care trebuie s se utilizeze datele din tabelul 7.5. Distanele maxime S i D de
amplasare (dispunere) a sprinklerelor în plan orizontal, sub tavan, se determin conform
figurii 7.5,a pentru dispunere standard (în rânduri paralele) i figurii 7.5, b, pentru dispunere
în zig-zag.
(2) Aria maxima acoperita de un sprinkler este data de relatia S x D.
7.69.
Distana minim dintre sprinklere este de 2 m, exceptând urmtoarele cazuri :
a) acolo unde amplasarea (dispunerea) sprinklerelor este astfel fcut încât sprinklerele
adiacente s se ude reciproc. Acest lucru se poate obine utilizând deflectoare cu
dimensiuni de aproximativ 200 mm x 150 mm sau folosind elemente de construcie
ce pot interveni în acest sens ;
b) sprinklere de raft ;
c) scri rulante i casele scrilor.
7.70.
(1) Distana maxim de la perete la cele mai apropiate sprinklere, trebuie s aib
valoarea cea mai mic corespunztoare, dup cum urmeaz :
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a) 2 m pentru amplasarea standard (în rânduri paralele) ;
b) 2,3 m pentru amplasarea în zig-zag ;
c) 1,5 m unde tavanul sau acoperiul au grinzi aparente sau cpriorii sunt apareni ;
d) 1,5 m de la faa deschis a cldirilor cu faad deschis ;
e) 1,5 m acolo unde pereii exteriori sunt construii din materiale combustibile ;
f) 1,5m acolo unde pereii exteriori sunt de metal, cu sau fr cptueal combustibil
sau material izolator ;
g) jumtate din distana maxim indicat în tabelele 7.4 i 7.5.
(2) Distana de la sprinkler la perete trebuie s fie msurat perpendicular pe acesta.

TABEL 7.4
Aria maxim acoperit de un sprinkler, cu excepia sprinklerelor de perete, în funcie
de clasa de pericol de incendiu i de distanele maxime de amplasare (dispunere), S i
D, în plan orizontal, sub tavan, conform figurii 7.3 (SR EN 12845)
Clas de
pericol de
incendiu
pericol mic LH
pericol mediu
pericol mare
HHP i HHS

Aria maxim
acoperit de
un sprinkler
21,0
12,0
9,0

Distantele maxime conform figurii 7.2. m
Amplasare (dispunere)
Amplasare (dispunere) în zig-zag
standard S i D
S
D
4,6
4,6
4,6
4,0
4,6
4,0
3,7

3,7

3,7

Figura 7.5. Distanele maxime S i D de amplasare (dispunere) a sprinklerelor, în plan
orizontal, sub tavan : a – amplasare (dispunere) standard (în rânduri paralele) ; b –
amplasare (dispunere) în zig-zag
7.71.
Distana de la marginea unei cupole la cele mai apropriate sprinklere nu trebuie s
depeasc 1,5 m.
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7.72.
Sprinklerele trebuie instalate la distana maxim de 0,3 m sub partea de dedesubt a
tavanelor combustibile sau 0,45 m sub tavanele sau acoperiurile încadrate în clasele A1
sau A2-s1,d0 de reacie la foc. Acolo unde este posibil, sprinklerele trebuie s fie situate cu
deflectorul între 0,075 m i 0,15 m sub tavan sau acoperi, cu excepia cazului când sunt
utilizate sprinklerele la nivelul tavanului sau încastrat în acesta. Acolo unde condiiile fac
inevitabil folosirea distanelor maxime de 0,3 m i 0,45 m, zona respectiv trebuie s fie cât
mai mic posibil.
7.73.
Luminatoarele cu un volum mai mare de 1 m3 msurat deasupra nivelului normal al
tavanului trebuie protejate cu sprinklere, cu excepia cazurilor în care distana de la nivelul
normal al tavanului la marginea de sus a luminatorului nu depete 0,3 m sau dac exist
un cadru etan i geamuri montate la acelai nivel cu acoperiul sau tavanul.

TABEL 7.5
Aria maxim acoperit de un sprinkler de perete, în funcie de clasa de pericol de
incendiu, distanele de-a lungul peretelui, limea i lungimea camerei, numrul de
rânduri de sprinklere de perete i modul de amplasare în plan orizontal a sprinklerelor
de perete (SR EN 12845)
Distane de-a lungul
Arie
peretelui
maxim
Clasa de acoperit
Între
Între
pericol
de un
sprinklere sprinkler i
de
sprinkler
extremitatea
incendiu de perete
peretelui
[m]
[m2]
[m]
pericol
mic de
incendiu
LH

Lime
camer (l)

l d 3,7
17,0

4,6

2,3

3,7  l d 7,4
l > 7,4

Lungime
camer
(L)
[m]
Orice
lungime
L 9,2
L > 9,2
Orice
lungime

1
2
2
2
(a se vedea
NOTA 1)

Mod de
amplasare
(plan
orizontal)
O singur
linie
Standard
Zig-zag
Standard

O singur
linie
3,4
2
Standard
3,7  l d 7,4
(a se
1,8
9,0
2
Zig-zag
vedea
Standard
NOTA 2)
Orice
l > 7,4
2
(a se vedea
OH
lungime
NOTA 1)
Not 1 : Trebuie adugate un rând sau mai multe rânduri suplimentare sub tavan sau sub
acoperi.
Not 2 : Valoarea poate fi majorat pân la 3,7 m dac tavanul are o rezisten la foc de cel
puin 120 minute.
Not 3 : Se recomand amplasarea deflectoarelor sprinklerelor la o distan între 0,1 m i
0,15 m sub tavan i la o distan orizontal cuprins între 0,05 m i 0,15 m de perete.
Not 4 : Se recomand ca tavanul s nu prezinte nici un obstacol într-un patrulater cu
lungimea de 1 m de fiecare parte a sprinklerului paralel cu peretele i de 1,8 m perpendicular
pe perete.

pericol
mediu
de
incendiu

l d 3,7

Orice
lungime
L 6,8
L > 6,8

Rânduri de
sprinklere
de perete

1
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7.74.
La amplasarea sprinklerelor pe traveele drepte formate între grinzile aezate la
distane între axe sub 1,5 m, trebuie s se in seam de urmtoarele reguli :
a) trebuie s se amplaseze un rând de sprinklere în centrul fiecrei a treia travee i un
alt rând de sprinklere sub linia central a grinzii care separ cele dou travee neprotejate
(fig. 7.6 i fig. 7.7) ;
b) distana maxim dintre sprinklere de-a lungul traveei (S în figurile 7.6 i 7.7) trebuie
s fie în concordan cu regulile aplicabile la clasa de pericol de incendiu implicat (a se
vedea art. 7.66 i tabelul 7.4) ;
c) sprinklerele trebuie montate la o distan de maximum 1 m fa de pereii paraleli cu
grinzile i nu mai mare de 1,5 m fa de pereii perpendiculari pe grinzi ;
d) sprinklerele montate în interiorul traveelor trebuie amplasate astfel încât deflectorul
s se situeze la o distan cuprins între 0,075 m i 0,15 m sub faa inferioar a tavanului.

Figura 7.6 Amplasarea sprinklerelor pe traveele drepte formate între grinzile aezate pe o
singur direcie, la distana sub 1,5 m : 1 – tavan ; 2 – perete

Figura 7.7 Amplasarea sprinklerelor pe traveele drepte formate între grinzile aezate pe
dou direcii, la distane sub 1,5 m : 1 – tavan ; 2 – perete
7.75.
Dac deflectorul sprinklerului (D din figura 7.8) este amplasat deasupra nivelului
feei inferioare a grinzilor sau alte elemente de structur asemntoare, trebuie adoptat una
dintre urmtoarele soluii pentru a asigura buna funcionare a sprinklerelor :
a) dimensiunile prezentate în figura 7.5 trebuie s fie conforme cu valorile prezentate
în figura 7.6 ;
b) trebuie aplicate prevederile de la art. 7.72 privind amplasarea sprinklerelor ;
c) grinda trebuie protejat pe fiecare parte ca i cum ar fi un perete.
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Figura 7.8 Amplasarea sprinklerelor fa de grinzi : D – deflector ; a – distana pân la grind
; b – distana de la marginea inferioar a grinzii
7.76.

Sprinklerele trebuie instalate în concordan cu una din situaiile de mai jos :
a) direct deasupra sau imediat sub ferm, acolo unde limea fermei nu este mai
mare de 0,2 m ;
b) lateral la o distan de cel puin de 0,3 m lateral fa de elementele fermei a cror
lime nu este mai mare de 0,1 m ;
c) lateral la o distan de cel puin de 0,6 m lateral fa de elementele fermei a cror
lime este mai mare de 0,1 m.
7.77.
Dac sprinklerele sunt instalate sub acoperi sau tavan la mai puin de 0,6 m de la
faa lateral a unui stâlp, un alt sprinkler trebuie amplasat în partea opus a stâlpului la o
distan de 2 m fa de aceasta.

Figura 7.9 Grafic pentru determinarea distanelor (a) i (b) de amplasare a
sprinklerelor fat de grinzi (conform SR EN 12845 + A2: 2009) : x - distana minim
orizontal (a) de la sprinkler la grind, în metri ; y - înlimea deflectorului (b) deasupra (+)
sau dedesubt (-) fa de grind, în metri ; 1 – sprinkler cu jet pulverizat cu deflectorul în jos ;
2 – sprinkler convenional cu deflectorul în sus ; 3 – sprinkler cu jet pulverizat cu deflectorul
în sus ; 4 – sprinkler convenional cu deflectorul în jos; 5 – sprinkler convenional cu
deflectorul în jos
7.78.
Numrul de sprinklere trebuie s fie mai mare în jurul tavanului deschis format de
scrile rulante, casele de scri etc. Sprinklerele trebuie amplasate la o distan cuprins între
1,5 m i 2 m unul de cellalt (a se vedea figura 7.10). Dac, datorit structurii, distana
minim nu poate fi pstrat, pot fi folosite spaii mai mici cu sprinklere aezate adiacent
astfel încât s nu se ude unul pe cellalt. Distana orizontal dintre sprinklere i deschiderea
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tavanului nu trebuie s depeasc 0,5 m (a se vedea figura 7.10). Aceste sprinklere trebuie
s fie capabile s furnizeze debitul minim necesar per sprinkler în restul zonei de protecie
de sub tavan. Din considerente de calcule hidraulice trebuie luate în considerare doar
sprinklerele de pe latura mai lung a deschiderii.

Figura 7.10 Amplasarea sprinklerelor în jurul golurilor din tavane
7.79.
În puurile verticale care conin materiale combustibile trebuie instalate sprinklere
din dou în dou etaje i la vârful fiecrei seciuni închise.
7.80.
Cel puin un sprinkler trebuie instalat la vârful tuturor puurilor cu excepia cazului
când puul este incombustibil i inaccesibil i conine materiale cu clasa de reacie la foc A1
sau A2-s1,d0, cu excepia cablurilor electrice.
7.81.
Folosirea tavanelor suspendate sub sprinklerele proiectate pentru a asigura
protecia la nivelul pardoselii nu este permis, cu excepia cazurilor când acestea nu
diminueaz aria de stropire a sprinklerelor. Acolo unde sprinklerele sunt montate sub tavane
suspendate, materialul tavanului trebuie s fie dintr-un tip a crui stabilitate a fost
demonstrat în condiii de incendiu.
7.82.
(1) Tavanele suspendate cu seciuni deschise, de exemplu tavane cu seciuni
regulate din construcie, pot fi folosite sub instalaiile de sprinklere pentru sistemele LH i
OH, atunci când sunt îndeplinite urmtoarele condiii :
a) suprafaa deschis total a tavanului, incluzând luminatoarele, nu este mai mic de
70% din suprafaa tavanului ;
b) dimensiunea minim a deschiderilor din tavan nu este mai mic de 0,025 m sau nu
este mai mic decât grosimea tavanelor suspendate ;
c) integritatea structural a tavanului i a oricrui alt echipament cum ar fi
luminatoarele înelegând volumul situat deasupra tavanului suspendat, nu trebuie s
influeneze funcionarea sistemului de stingere tip sprinklere;
d) nu exist spaii de depozitare sub tavan.
(2) În astfel de cazuri, sprinklerele trebuie instalate dup cum urmeaz :
a) înlimea de deasupra tavanului protejat de sprinklere nu trebuie s depeasc 3
m;
b) distana vertical dintre orice deflector de sprinkler convenional sau pulverizator i
marginea de sus a tavanului suspendat trebuie s fie de cel puin 0,8 m pentru sprinklere
altele decât cele pulverizatoare plate i cel puin 0,3 m pentru cele plate;
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c) sprinklere suplimentare trebuie instalate pentru refularea apei sub obstacole (de
exemplu luminatoare) a cror lime depete 0,8 m.
7.83.
La amplasarea sprinklerelor, dac obstacolele aflate deasupra tavanului pot
influena refularea apei, acestea trebuie considerate, similar ca în cazul pereilor.

Amplasarea sprinklerelor intermediare în spaii cu pericol mare de incendiu
HH
7.84.
Sprinklerele care protejeaz rafturi amplasate pe dou rânduri trebuie montate în
spaiile libere longitudinale, de preferin la intersecia cu spaiile libere transversale.
7.85.
Distana dintre mrfurile (bunurile) depozitate în stelaj, aezate cap la cap, trebuie
s fie de cel puin 0,15 m, i, dac este necesar, se va opri încrcarea paletelor. Spaiul liber
dintre deflectoarele sprinklerelor i partea de sus a materialelor depozitate nu trebuie s fie
mai mic de 0,10 m pentru sprinklere cu deflectoare plate i 0,15 m pentru celelalte tipuri.
7.86.
Distana maxim vertical de la pardoseal la cel mai jos nivel intermediar i dintre
niveluri nu trebuie s depeasc 3,50 m sau dou niveluri, oricare din cele dou distane ar
fi mai mic. Un nivel intermediar trebuie instalat sub nivelul superior al depozitului, excepie
fcând sprinklerele de tavan sau acoperi situate la cel mult 4 m deasupra prii superioare a
materialelor depozitate. Nivelul cel mai înalt de sprinklere intermediare nu trebuie instalat în
nici un caz cu un etaj în plus deasupra prii superioare a mrfurilor (materialelor) depozitate.
7.87.
Amplasarea sprinklerelor la nivelele intermediare între rafturi trebuie s realizeze,
acolo unde este posibil, în spaiile libere longitudinale la intersecia cu fiecare al doilea rând
liber transversal, în zig-zag fa de rândul de deasupra. În cazul mrfurilor depozitate de
categoria I sau II, distana orizontal între sprinklere nu trebuie s depeasc 3,75 m i
produsul dintre distana orizontal i distana vertical dintre sprinklere nu trebuie s
depeasc 9,8 m2. În cazul mrfurilor depozitate de categoria III sau IV, distana orizontal
între sprinklere, nu trebuie s depeasc 1,90 m, iar produsul dintre distana orizontal i
distana vertical între sprinklere nu trebuie s depeasc 4,9 m2.
7.88.
Numrul de rânduri de sprinklere pe nivel trebuie determinat în funcie de mrimea
scheletului metalic al raftului. Atunci când acesta nu este continuu, mrimea total trebuie
calculat prin adunarea mrimii fiecrui raft incluzând distana dintre ele. Pentru fiecare
3,2 m de lime a raftului, trebuie montat, un rând de sprinklere pe nivel, acolo unde este
posibil, în spaiul liber.
7.89.
Sprinklerele intermediare pentru depozite din clasa de pericol mare de incendiu,
HHS, pentru depozitare în palete pe rafturi sau depozitare în stelaje neetajate pe mai multe
rânduri (a se vedea tipul ST4 din figura 7.1 i tabelul 7.2) se amplaseaz inând seam de
urmtoarele
a) stelajele pe un singur rând, cu limea pân la 3,2 m, trebuie protejate prin rânduri
unice de sprinklere instalate la nivelul etajelor ;
b) stelajele pe rânduri duble, cu limea pân la 3,2 m, trebuie protejate cu sprinklere
instalate în poziia central din spaiul longitudinal, la extremitile etajului i la nivelurile
intermediare între rafturi (vezi art. 7.85) ;
c) stelajele pe rânduri duble sau multiple cu lime mai mare de 3,2 m, dar nu mai mult
de 6,4 m, trebuie protejate de dou rânduri de sprinklere instalate la distan de maximum
3,2 m între ele. Fiecare rând trebuie s aib aceeai distan fa de marginea celui mai
apropiat stelaj. Sprinklerele de la un nivel intermediar din fiecare linie trebuie s se afle pe
aceeai linie a spaiului liber. Acolo unde orice stelaj sau structur de oel poate influena
negativ distribuia apei de la un sprinkler, trebuie montat un sprinkler suplimentar.
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7.90. Sprinklerele intermediare pentru depozite din clasa de pericol mare de incendiu
HHS, pentru depozitare ST5 i ST6 (vezi figura 7.1), trebuie amplasate deasupra fiecrui raft
(incluzând ultimul raft dac sprinklerele de acoperi sau de tavan sunt mai sus de 4 m
deasupra mrfurilor depozitate sau dac accesul apei la mrfurile din rafturi este împiedicat),
în locaiile specificate în tabelul 7.6 i figura 7.11. Distana vertical între rânduri nu trebuie
s depeasc 3,5 m. Rândurile singulare de sprinklere trebuie montate central, deasupra
rafturilor. Rândurile duble trebuie poziionate astfel încât fiecare din acestea s aib aceeai
distan fa de marginea celui mai apropriat raft.
Tabel 7.6
Amplasarea sprinklerelor intermediare pentru tipurile de depozitare ST5 i ST6
(fig. 7.1, conform SR EN 12845)
Rafturi cu limea- s
[m]
ST5: s

1,0

Rânduri de
sprinklere

Distana maxim între
sprinklere în rânduri
[m]

Distana maxim între
dou rânduri de
sprinklere
[m]

1

2,8

–

ST6: 1,0 < s

3.0

1

2,8

–

ST6: 3,0 , s

6,0

2

2,8

2,8

Figura 7.11 Amplasarea sprinklerelor intermediare pentru tipurile de depozitare ST5 i ST6 :
1 – rând de sprinklere

Dimensionarea instalaiilor cu sprinklere pentru stingerea incendiilor
Caracteristicile hidraulice, tehnice i funcionale ale sprinklerelor
7.91. Debitul de ap evacuat prin orificiul sprinklerului, numit i debit specific al
sprinklerului, qis (l/min) se calculeaz cu relaia :
qis = K P
în care :
P este presiunea apei în seciunea orificiului sprinklerului, [bar] ;
K – factorul nominal al tipului de sprinkler, având valori redate în tabelul 7.7 în funcie de
clasele de pericol de incendiu (conform SR EN 12845).
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7.92. (1) Densitatea de calcul (intensitatea de stingere) cu ap a unui tip (i) de sprinkler, iis
se determin ca raportul între debitul specific al tipului (i) de sprinkler, qis i aria maxim pe
care o poate acoperi un sprinkler, Ap, (aria suprafeei protejate de un sprinkler):

iis

qis
Ap

(2) Aria maxim pe care o poate acoperi un sprinkler, se determin în funcie de
clasele de pericol de incendiu, conform datelor din tabelul 7.4 pentru sprinklerele obinuite i
din tabelul 7.5 pentru sprinklerele de perete.
(3) Valorile densitii de calcul (intensitii de stingere) a sprinklerelor, în funcie de
clasele de pericol de incendiu, sunt redate în tabelul 7.7 (conform SR EN 12845).
7.93. Temperatura nominal de declanare a sprinklerelor trebuie s fie mai mare cu cel
puin 200C fa de temperatura ambiant a spaiului în care sunt montate, tinând seam de
prevederile tabelului 7.8.
7.94. Fiecrei temperaturi nominale de declanare îi corespunde un cod al culorilor
elementului fuzibil sau fiolei care obtureaz orificiul de evacuare a apei din sprinkler, în
conformitate cu standardele europene aplicabile sau o reglementare echivalent
(vezi tabelul 7.8).
TABEL 7.7
Valorile factorilor nominali K pentru sprinklere, în funcie de clasele de pericol de
incendiu (conform SR EN 12845)

Clase de pericol
de incendiu

Pericol mic de
incendiu LH

Pericol mediu de
incendiu OH
Pericol mare de
incendiu HHP i
HHS sprinklere sub
tavan i sub
acoperi
Pericol mare de
incendiu HHS
sprinklere
intermediare pentru
depozitare înalt

Tip de sprinklere

convenional, cu pulverizare medie,
(spray) sub tavan, la acelai nivel, cu
refulare plat, încastrat, ascuns i
mural
convenional, cu pulverizare medie,
(spray) sub tavan, la acelai nivel, cu
refulare plat, încastrat, ascuns i
mural
convenional, cu pulverizare medie,
(spray)
convenional, cu pulverizare medie,
(spray)

convenional, cu pulverizare medie,
(spray) i cu refulare plat

Factor
nominal
K

Densitatea de
calcul
(intensitatea)
de stingere )
a sprinklerului iis
mm/min

l/sm2

57

2,25

0,0375

80

5,0

0,0833

10

0,1667

> 10

0,1667

80 sau 115
115

80 sau 115

7.95. În condiii normale de clim temperat se recomand ca temperatura nominal de
declanare a sprinklerelor s fie de 680C sau 740C.
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7.96. În spaiile închise neventilate, sub luminatoare sau acoperiuri de sticl etc, poate fi
necesar montarea unor sprinklere cu temperatura nominal de declanare mai mare, pân
la 93 0C sau 100 0C.
TABEL 7.8
Coduri de culori folosite la marcarea sprinklerelor
Temperatura
de declanare a
sprinklerelor
[0C]
57
68
79
93/100
121/141
163/182
204/227/260/286/343

Codul culorilor:
fiol (bulb de
sticl)

Codul culorilor :
element fuzibil

Temperatura de
declanare
[0C]

portocaliu
rou
galben
verde
albastru
violet
negru

necolorat
alb
albastru
rou
verde
portocaliu
negru

57 pân la 77
79 pân la 107
121 pân la 149
163 pân la 191
204 pân la 246
260 pân la 302
320 pân la 346

Temperatura
maxim la
nivelul tavanului
[0C]
38
66
107
149
191
246
329

7.97. O atenie deosebit trebuie acordat alegerii temperaturii nominale de declanare a
sprinklerelor aflate în vecintatea cuptoarelor de uscare, aparatelor de înclzit i altor
echipamente, care furnizeaz cldur radiant.
7.98. (1) Sensibilitatea termic a sprinklerelor reprezint rspunsul (declanarea)
sprinklerului la aciunea termic produs de incendiu.
(2) Majoritatea sprinklerelor sunt clasificate conform standardelor europene
aplicabile, în ordinea descresctoare a sensibilitii termice în una din urmtoarele clase
(tabelul 7.12).
TABEL 7.9
Clase de sensibilitate termic pentru sprinklere
Sprinklerele de tavan,
Sisteme tip
Toate
deasupra sprinklerelor
ap –aer
celelalte
de raft
cu preacionare tip A
Standard „A”
NU
DA
DA
DA
Special
NU
DA
DA
DA
Rapid
DA
DA
NU
DA
NOT: Când sprinklere noi sunt adugate unei instalaii de sprinklere existente, poate fi necesar
luarea în considerare a efectului pe care le pot avea diferenele de sensibilitate pentru a evita
declanarea accidental.
Sensibilitatea
termic nominal

Sprinkler
de raft

7.99. Sprinklerele cu diverse sensibiliti termice trebuie utilizate în concordan cu tabelul
7.8. Sprinklerele sub tavan trebuie s prezinte o sensibilitate termic egal sau mai mic
decât sprinklerele situate în rafturi.

Cerine minime de proiectare a instalaiilor cu sprinklere
7.100. (1) Valorile minime de calcul ale densitii (intensitii) de stropire la funcionarea
simultan a sprinklerelor montate sub tavan sau sub acoperi, dintr-un sector al instalaiei
care protejeaz o anumit suprafa, numit aria de declanare simultan a sprinklerelor,
sunt redate în tabelul 7.10, în funcie de clasele de pericol de incendiu LH, OH i HHP
(conform SR EN 12845).
(2) Pentru depozite cu pericol mare de incendiu – HHS, valorile minime de calcul ale
densitii (intensitii) de stropire i ale ariei protejate la declanarea simultan a sprinklerelor
52

55

montate sub tavan sau acoperi dintr-un sector al instalaiei sunt redate în tabelul 7.11 în
funcie de categoria i înlimea maxim autorizat de depozitare pentru diverse moduri de
depozitare cu protecie unic numai sub tavan sau sub acoperi. Înlimea indicat în
tabelul 7.11 este considerat ca fiind înlimea maxim pentru care instalaia are sprinklere
montate numai la nivelul tavanului sau acoperiului.
7.101. La depozitele cu pericol mare de incendiu – HHS, distana dintre înlimea maxim
de depozitare autorizat i sprinklerele montate sub acoperi sau sub tavan nu trebuie s
depeasc 4 m. Acolo unde înlimea de depozitare depete aceste limite sau unde
distana dintre înlimea maxim de depozitare i tavan sau acoperi este mai mare de 4 m,
trebuie montate sprinklere de raft.
7.102. Când sunt montate mai mult de 50 de sprinklere de raft, ele nu trebuie alimentate cu
ap de la aceeai supap de control i semnalizare ca i sprinklerele montate sub acoperi
sau sub tavan. Supapa de control i semnalizare trebuie s aib minimum DN 100.
7.103. Pentru proiectarea instalaiilor cu sprinklere montate sub acoperi sau sub tavan i
cu sprinklere de raft, pentru depozite cu pericol mare de incendiu – HHS, dac mrfurile
(materialele) sunt depozitate deasupra celui mai înalt nivel de protecie intermediar, valorile
minime de calcul ale densitii (intensitii) de stropire i ale ariei protejate la declanarea
simultan a sprinklerelor dintr-un sector al instalaiei, sunt redate în tabelul 7.12.
Tabelul 7.10
Valorile minime de calcul ale densitii (intensitii) de stropire i ale ariei de declanare
simultan a sprinklerelor montate sub tavan sau sub acoperi, dintr-un sector al instalaiei, în
funcie de clasele de pericol de incendiu LH, OH i HHP (conform SR EN 12845)
Clase de
pericol
de
incendiu

Valorile minime de
calcul ale densitii
(intensitii) de stropire

Aria de declanare simultan (m2)
Sistem ap-ap
sau cu
preacionare

(mm/min)

(l/sm2)

LH

2,25

0.0375

84

OH1
OH2
OH3

5,00
5,00
5,00

0,083
0,083
0,083

72
144
216

OH4

5,00

0,083

360

Sistem ap-aer
sau mixt
Nu este permis.
Se utilizeaz OH1
90
180
270
Nu este permis.
Se utilizeaz HHP1
325
325
325

HHP1
7,5
0,125
260
HHP2
10,0
0,166
260
HHP3
12,5
0,208
260
HHP4
Sistem prin inundare (a se vedea NOTA)
NOT – Sistemele cu inundare nu fac obiectul standardului SR EN 12845 ;este
nevoie de studii speciale

Calculul hidraulic al conductelor instalaiilor cu sprinklere
7.104. (1) Diametrele conductelor instalaiilor cu sprinklere pot fi determinate utilizând una
din urmtoarele metode :
a) predimensionare, în care unele diametre sunt date în tabele (vezi art. 13.3, tabelele
30, 31, 32, 33, 34 i 35 din standardul SR EN 12845+A2: 2009) iar restul diametrelor
conductelor se determin prin calcul hidraulic al reelei de conducte ;
b) calcul hidraulic complet, în care toate diametrele conductelor reelei (conducte
principale de distribuie a apei, ramificaii etc) se determin prin calcule hidraulice, folosind,
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de regul, programe de calcul (având precizate numrul i data versiunii programului i s
cuprind prevederile art. 13.4 din standardul SR EN 12845);
c) se pot folosi i alte variante de calcul i dimensionare a instalaiei de stingere cu
sprinklere, astfel încât aceasta s asigure cerinele minime de presiune i debit, parametrii
necesari realizrii funciilor de stingere i limitare a incendiilor pe durata de timp normat,
numai dacã metodele i procedurile respective sunt recunoscute prin reglementãri europene.
(2) în interiorul conductelor instalaiilor de stingere cu sprinklere viteza apei trebuie
s fie mai mic decât:
a) 6 m/s prin armturi, debitmetre i/sau filtre;
b) 10 m/s la orice punct din instalaie,
astfel încât s se asigure alimentarea numrului total cerut de sprinklere care se
presupune c pot intra în funcionare simultan.
Tabelul 7.11
Valorile minime de calcul ale densitii (intensitii) de stropire i ale ariei protejate la
declanarea simultan a sprinklerelor montate sub tavan sau acoperi, dintr-un sector al
instalaiei, pentru depozite cu pericol mare de incendiu - HHS (conform SR EN 12845)
Înlimea maxim de depozitare permis (a
se vedea NOTA 1)(m)
Mod de
depozitare

Categoria
I

5,3
6,5
7,6
ST1 Vrac
sau stive

ST2 Palete
pe un singur
rând i ST4
Stelaje

ST3 Palete
pe mai
multe
rânduri, ST5
i ST6
Rafturi

4,7
5,7
6,8

4,7
5,7

Categoria
II

Categoria
III

4,1
5,0
5,9
6,7
7,5

2,9
3,5
4,1
4,7
5,2
5,7
6,3
6,7
7,2

3,4
4,2
5,0
5,6
6,0

3,4
4,2
5,0

2,2
2,6
3,2
3,7
4,1
4,4
5,3
6,0
2,2
2,6
3,2

Valorile minime
de calcul ale
densitii
(intensitii) de
Categoria
stropire
IV
mm/min l/sm2
0,125
7,5
1,6
0,166
10,0
2,0
0,208
12,5
2,3
0,25
15,0
2,7
0,292
17,5
3,0
0,333
20,0
3,3
0,375
22,5
3,6
0,416
25,0
3,8
0,458
27,5
4,1
0,5
30,0
4,4
1,6
7,5
0,125
2,0
10,0
0,166
2,3
12,5
0,208
2,7
15,0
0,25
3,0
17,5
0,292
3,3
20,0
0,333
3,8
25,0
0,416
4,4
30,0
0,5
1,6
0,125
7,5
2,0
0,166
10,0
2,3
0,208
12,5
2,7
0,25
15,0
3,0
0,292
17,5

Aria protejat la declanarea
simultan a sprinklerelor,
dintr-un sector al instalaiei în
sistem ap-ap sau sisteme
cu preacionare (a se vedea
NOTA 2) (m2)

260

300

260

300

260

NOTA 1 – distana pe vertical de la pardoseal la deflectorul sprinklerului, mai mic de 1 m, sau valoarea din tabel,
oricare din acestea este mai mic.
NOTA 2 – Instalaiile în sistemul ap-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu pericol mare de incendiu, în special la
cele cu produse foarte combustibile (categoriile cele mai mari) i depozitele înalte. Dac totui sunt necesare instalaiile
în sistemele ap-aer sau mixte aria protejat trebuie mrit cu 25 %.

7.105. Proiectantul poate alege între cele dou metode de calcul, cu excepia urmtoarelor
cazuri în care se efectueaz calculul hidraulic complet al conductelor :
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a) instalaii cu sprinklere la cldiri (depozite) cu nivele intermediare cu pericol mare de
incendiu – HHS ;
b) instalaii cu sprinklere cu reele inelare de conducte sau cu reele de conducte sub
form de gril.
7.106. Pentru calculul hidraulic al conductelor instalaiilor cu sprinklere de rafturi la depozite
cu pericol mare de incendiu – HHS, trebuie considerat funcionarea simultan a trei capete
de sprinkler amplasate pe ramurile cele mai defavorabile, aflate pe unul pân la trei rafturi,
dup cum urmeaz :
a) dac distana dintre rafturi este egal sau mai mare de 2,4 m numai un raft poate
fi considerat ca fiind afectat de incendiu ;
b) dac aceast distan este mai mic de 2,4 m dar mai mare de 1,2 m dou rafturi
pot fi considerate ca fiind afectate de incendiu ;
c) aceast distan este mai mic de 1,2 m trebuie considerate ca fiind afectate de
incendiu trei rafturi. Nu este necesar a se considera funcionarea simultan a mai mult de trei
rânduri de sprinklere în plan orizontal sau vertical.
TABEL 7.12
Valorile minime de calcul ale densitii (intensitii) de stropire i ale ariei protejate la
declanarea simultan a sprinklerelor dintr-un sector al instalaiei montate sub
acoperi sau sub tavan i cu sprinklere de raft, pentru depozite cu pericol mare de
incendiu - HHS (conform SR EN 12845)
Înlimea maxim de depozitare permis
deasupra celor mai înalte sprinklere de raft (a
se vedea NOTA 1)(m)
Mod de
utilizare

Categoria Categoria
I
II

Categoria
III

Densitatea
specific de
calcul

Categoria
IV
mm/min

l/sm2

Aria protejat la
declanarea
simultan a
sprinklerelor, dintr-un
sector al instalaiei în
sistem ap-ap sau
sisteme cu
preacionare (a se
vedea NOTA 2) (m2)

1,6
7,5
0,125
2,0
10,0
0,166
260
2,3
12,5
0,208
2,7
15,0
0,25
0,208
12,5
3,5
3,5
1,6
15,0
2,0
0,25
ST5 i ST6
260
12,5
2,3
Rafturi
0,208
15,0
2,7
0,25
NOTA 1 – distana pe vertical de la cel mai înalt sprinkler de raft pân la nivelul superior al materialului
depozitat.
NOTA 2 – Instalaiile cu sprinklere în sisteme ap-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu pericol mare
de incendiu, în special la cele cu produse foarte combustibile (categoriile cele mai mari) i depozitele înalte.
Dac totui sunt necesare instalaiile cu sprinklere în sisteme ap-aer sau mixte aria protejat trebuie mrit
cu 25 %.
3,5

ST4
Stelaje

3,5

2,2
2,6
3,2
3,5
2,2
2,6
3,2

7.107. Pentru efectuarea calcului hidraulic al conductelor instalaiei cu sprinklere se
determin în prealabil forma geometric a ariei protejate la declanarea simultan a
sprinklerelor din sectorul instalaiei cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic (cel
mai deprtat pe orizontal i pe vertical de punctul de alimentare cu ap a instalaiei). În
acest mod, se identific pe schema de calcul, traseul principal de alimentare cu ap al
reelei. Calculul hidraulic se efectueaz mai întâi, pe traseul principal al reelei.
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7.108. Presiunea apei în seciunea orificiului sprinklerului amplasat în aria de declanare
simultan, în poziia cea mai nefavorabil din punct de vedere hidraulic, trebuie s fie mai
mare sau cel puin egal cu :
a) 0,70 bar pentru instalaii din spaiile cu pericol mic de incendiu, LH ;
b) 0,35 bar pentru instalaii din spaiile cu pericol mediu de incendiu, OH ;
c) 0,50 bar pentru instalaii din spaiile cu pericol mare de incendiu, HHP i HHS
excepie fcând sprinklerele instalate în rafturi ;
d) 1,00 bar pentru sprinklerele instalate în rafturi care au K 115;
e) 2,00 bar pentru sprinklerele instalate în rafturi.
7.109. (1) Sprinklerele cu deflectorul în sus nu trebuie s fie conectate direct la o conduct
cu diametru mai mare de DN 65 pentru conducte aparente sau DN 50 pentru conducte
acoperite, inclusiv cu izolaie.
(2) Sprinklerele cu deflectorul în jos nu trebuie conectate direct la o conduct cu
diametrul mai mare de DN 80.
7.110. Pentru diametre ale conductelor principale de distribuie a apei, mai mari decât cele
menionate la art. 7.109, sprinklerul trebuie montat pe o conduct cu diametrul de cel mult
DN 80, racordat la conducta principal astfel încât distana de la deflectorul sprinklerului la
marginea conductei principale s nu fie mai mic de 1,5 ori diametrul acestei conducte.
7.111. (1) Conductele instalaiei de stingere cu sprinklere trebuie s respecte prevederile
SR EN 12845.
(2) Diametrele minime ale conductelor instalaiilor cu sprinklere nu trebuie sa fie mai
mici ca cele prezentate în tabelul 7.13
TABEL 7.13
Diametrele minime ale conductelor instalaiilor cu sprinklere, în funcie de clasele de
pericol de incendiu
Clase de pericol de incendiu
Pericol mic de incendiu – LH
Pericol mediu i mare de incendiu OH i HH
– conducte orizontale i ascendente care
alimenteaz sprinklere având un factor K mai
mic sau egal cu 80
Toate celelalte

Diametrul minim al conductelor (mm)
20
20
25

Alimentarea cu ap
7.112. Sursele de alimentare cu ap trebuie s fie conforme cu art.8.1.1. i 8.1.2. din SR
EN 12845.
7.113. Cu excepia încercrilor, presiunea apei nu trebuie s depeasc 12 bar, conform
precizrilor din SR EN 12845.
7.114. Rezervoarele de acumulare trebuie s fie conforme cu cap.9.3. din SR EN 12845.
7.115. Rezervoarele tampon închise trebuie s fie conforme cu cap.9.5. din SR EN 12845.
7.116. Se admite ca surse de ap combinate s alimenteze mai multe instalaii fixe de stingere
(de exemplu, hidrani, furtunuri .a.) cu condiia unui calcul corespunztor al rezervei de ap
necesare.
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Staii de pompare
7.117. Staiile de pompare trebuie s fie conforme cu cap.10 din SR EN 12845 sau o
reglementare echivalent.
7.118. În cazul grupurilor de pompare acionate de motoare diesel, trebuie s se respecte
prevederile cap.10.9 din SR EN 12845.
7.119. Motorul diesel trebuie s fie capabil s funcioneze continuu la sarcin maxim, cu putere
nominal de ieire continuu conform ISO 3046 sau o reglementare echivalent.
7.120. .Pompa trebuie s fie complet operaional într-un interval de 15 s de la începutul fiecrei
proceduri de pornire.
7.121. Rezervorul de combustibil trebuie s conin suficient combustibil pentru a asigura o
funcionare la nivel maxim a motorului astfel :
a) 3 ore pentru LH;
b) 4 ore pentru OH;
c) 6 ore pentru HHP i HHS.

Robinete
7.122. Robinetele instalaiei de stingere cu sprinklere trebuie s fie conforme cu cap.15 din
SR EN 12845.
7.123. Aparatele de control i semnalizare trebuie s fie conforme cu SR EN 12259-2 sau cu
SR EN 12259-3 sau o reglementare echivalent.

Interaciunea cu alte msuri de aprare împotriva incendiilor
7.124. (1) În proiectare i în exploatare, trebuie luat în considerare posibila interaciune între
instalaiile de stingere cu sprinklere i alte msuri de aprare împotriva incendiilor. Sensibilitatea
instalaiilor cu sprinklere nu trebuie diminuat.
(2) Funcionarea altor dispozitive de securitate la incendiu poate depinde de declanarea
adecvat a instalaiei de sprinklere i , ca urmare, totalitatea msurilor de securitate la incendiu nu
trebuie s fie afectat.
(3) Funcionarea efectiv a instalaiilor de stingere cu sprinklere se bazeaz pe
stingerea sau controlul focarului în stadiul iniial. Cu excepia sprinklerelor amplasate în
rafturi, sprinklerele sunt acionate în mod normal prin contactul cu gazele de ardere fierbini
provenite de incendiu i care curg în plan orizontal printre sprinklere. Ca urmare, trebuie
luate msuri pentru ca s nu se împiedice aceast curgere orizontal a gazelor de ardere.

Încercri i verificri periodice
7.125. Încercrile i verificrile periodice se efectueaz conform cap.19 din SR EN 12845 i
conform prezentului normativ.
7.126.

Întreinerea se efectueaz conform cap.20 din SR EN 12845.

Supravegherea instalaiilor de stingere cu sprinklere
7.127. Supravegherea instalaiilor de stingere cu sprinklere se efectueaz conform Anexei H din
SR EN 12845.
7.128.

Transmiterea alarmelor trebuie s fie conform cu Anexa I din SR EN 12845.
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Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii cu sprinklere deschise
pentru limitarea i stingerea incendiilor
7.130. În România pentru sprinklerele deschise se utilizeaz i denumirea de drencere.
7.131.

Instalaiile cu sprinklere deschise pot fi utilizate pentru:
a) protecia împotriva propagrii incendiilor, utilizând perdele de ap;
b) stingerea incendiilor.

7.132. Perdele de ap pentru protecia împotriva propagrii incendiilor folosind sprinklere
deschise se pot prevedea pentru:
a) protejarea elementelor de închidere a golurilor (ui, ferestre etc.) din pereii
despritori, pentru a evita propagarea focului de la o încpere la alta;
b) protecia cortinelor, uilor sau obloanelor din pereii rezisteni la foc;
c) protejarea unor poriuni de încperi cu pericol de incendiu;
d) protecia golurilor scrilor rulante;
e) protecia cldirilor (faade, acoperiuri) în exterior, când nu sunt amplasate la
distane corespunztoare.
7.133.

Sprinklerele deschise pentru stingerea incendiilor se recomand la:
a) încperile cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru
avioane, garaje mari etc., unde, din cauza propagrii rapide a focului sau din
alte considerente, nu pot fi utilizate cu destul eficien alte mijloace de
stingere;
b) scenele teatrelor, expoziii i alte sli aglomerate, în care publicul se afl în
prezena unor cantiti mari de materiale combustibile;
c) depozite de materiale sau substane combustibile cu degajri mari de cldur
(cauciuc, celuloid, alcooli etc.).

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor cu sprinklere deschise
7.134.

Instalaia de sprinklere deschise are în componen:
a) vanele (robinetele) de acionare (manuale sau electrice) montate pe
conductele de alimentare cu ap de la o surs (care trebuie s asigure
parametrii de debit i presiune necesari funcionrii);
b) reelele de distribuie;
c) sprinklere deschise

7.135. Amplasarea sprinklerelor deschise, utilizate pentru stingerea incendiilor, fa de
spaiul protejat, se face similar sprinklerelor standard. Distanele fa de plafoane se
stabilesc în funcie de rolul sprinklerelor deschise fa de acestea (de protecie, de stingere
etc.).
7.136.

(1) La slile de spectacole, care au scen amenajat sprinklere deschise se prevd:
a) sub plafonul scenei, când acesta este executat din materiale combustibile,
sub grtare, sub pasarele i în buzunarele scenei, neseparate de acestea prin
cortine de siguran;
b) de ambele pri ale cortinei de siguran, pentru protecia acesteia;
c) deasupra golurilor protejate care leag scena sau buzunarele scenei de
încperile vecine.
(2) Atunci când sunt separate prin cortine, buzunarele scenei se prevd cu
sprinklere standard.
7.137. În funcie de cerinele de stingere, se monteaz, de regul, grupe de maximum
72 de sprinklere deschise, care au conducte de alimentare cu vane de acionare separate
pentru fiecare grup.
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7.138.
face:

(1) Acionarea robinetelor de alimentare a instalaiilor cu sprinklere deschise se

a) manual, în cazul în care sprinklere deschise sunt utilizate pentru stingerea
incendiilor în încperi industriale i pentru protejarea prin perdele de ap, a
unor poriuni din încperile cu pericol de incendiu sau golurile din pereii
despritori, dac exist, în permanen, personal, iar operaiile de acionare
manuale pot fi efectuate în timpul normat de la semnalarea incendiului;
b) automat, se recomand în toate cazurile, iar în mod obligatoriu în cazul în
care sprinklerele deschise sunt utilizate pentru stingerea incendiilor în încperi
sau pentru crearea unor perdele de ap pentru protecia golurilor din pereii
rezisteni la foc, în locurile în care nu se lucreaz permanent sau dac
operaiunile de acionare manual nu se pot efectua în timp util.
(2) Intrarea automat în funciune a instalaiilor cu sprinklere deschise se
semnalizeaz optic i acustic la serviciul privat/voluntar pentru situaii de urgen i la
camera de comand sau dispeceratul instalaiei tehnologice cu supraveghere permanent,
dac aceasta exist.
7.139. Instalaiile cu sprinklere deschise cu acionare automat trebuie s aib asigurat i
posibilitatea acionrii manuale.
7.140. (1) Amplasarea robinetelor de acionare (manual sau automat) a instalaiei cu
sprinklere deschise se face în locuri înclzite, uor accesibile pentru personalul de
exploatare, ferite de aciunea focului, retrase fa de circulaia de evacuare.
(2) Deasupra robinetelor de acionare se monteaz robinete de golire, iar dedesubt
manometre de control.
7.141. Pentru alimentarea instalaiei cu sprinklere deschise de la pompele mobile de stins
incendiu se prevd aceleai echipri ca i la instalaia cu sprinklere standard.
7.142.

Robinetele de acionare a instalaiei se marcheaz cu indicatoare.

7.143. Pentru fiecare instalaie cu sprinklere deschise - atât sprinklere deschise pentru
stingere, cât i sprinklere deschise pentru perdele de protecie - se asigur o rezerv de
sprinklere deschise, calculat separat pentru fiecare tip din cele montate, de 2 - 5%, îns nu
mai mic de 10 buc. (procentul mare se aplic la instalaiile cu un numr redus de sprinklere
deschise).
7.144. Alegerea tipului de sprinkler deschis, forma deflectorului pentru dispersarea apei,
precum i modul de montare, se stabilesc de ctre proiectant funcie de locul de montaj i
suprafaa proteajat, având în vedere scopul urmrit.

Dimensionarea instalaiilor cu sprinklere deschise
7.145. (1) Timpul teoretic de funcionare a instalaiilor cu sprinklere deschise trebuie s fie de
60 minute. Fac excepie situaiile în care se utilizeaz sprinklere deschise pentru protecia
golurilor, pentru care trebuie s asigure funcionarea pentru un intervel de timp egal cu cel de
rezisten la foc a elementului de construcie în care golul este practicat;
(2) Tipul, modul i distanele de amplasare a sprinklerelor deschise utilizate la protecia
prin rcire a elementelor de construcii i a utilajelor se stabilesc astfel încât s se asigure în
punctul cel mai dezavantajos o intensitate de rcire, ir, de :
a) 0,1 ... 0,2 l/s.m2 pentru elementele orizontale sau înclinate, în funcie de
natura, poziia i dimensiunile instalaiilor, utilajelor sau materialelor protejate,
precum i de caracteristicile hidraulice ale sprinklerelor deschise utilizate;
pentru instalaii tehnologice vulnerabile la incendii din secii cu pericol
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b)
c)

d)

e)

deosebit, intensitatea de stropire este, dup caz, mai mare i anume de 0,2 ...
0,5 l/s m2;
0,2 l/s.m pentru perdele de ap sau pelicule de protecie pentru elementele
verticale;
0,10 ... 0,15 l/s.m2 pentru rezervoarele orizontale sau sferice, incendiate sau
expuse radiaiei termice; pentru determinarea debitului de ap necesar pentru
rcirea rezervoarelor cilindrice învecinate se ia în considerare un sfert din
suprafeele lor laterale totale;
0,5 l/s.m pentru circumferina rezervorului incendiat i 0,25 l/s.m pentru
semisuma circumferinei rezervoarelor expuse radiaiei termice, protejate cu
instalaii mobile;
0,5 l/s.m2 pentru tamburii deschii.

7.146. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale învecinate neizolate termic, ce conin lichide
combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 550C, depozitate la o temperatur
inferioar celei de inflamabilitate, intensitile de rcire se reduc cu 50%.
7.147. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale izolate termic cu izolaii incombustibile, nu
se prevd instalaii de rcire.
7.148. În cazurile când se prevede rcirea elementelor orizontale, înclinate sau verticale
prin instalaii mobile, debitul se majoreaz, dup caz, cu 30 ... 50%. Procentele mici sunt
aplicabile pentru rcirea elementelor orizontale iar procentel mari pentru elementele
verticale.
7.149. Prin „rezervoare învecinate expuse radiaiei“ se îneleg rezervoarele situate la o
distan de rezervorul incendiat mai mic decât 1,5 x diametrul rezervorului incendiat.
7.150. Sprinklerele deschise utilizate pentru stingerea incendiilor se amplaseaz la fel ca
sprinklerele standard, fr a se impune o distan maxim fa de plafon, dac nu trebuie s
asigure protecia elementelor de construcie ale tavanului.
7.151. Sprinklerele deschise pentru protecia cu pelicul de ap a elementelor de
construcie i a utilajelor se amplaseaz cu paleta orizontal sau înclinat la 450.
7.152. Distana dintre dou sprinklere deschise se recomand s fie de 1,5 ÷ 2,5 m, funcie
de caracteristicile tehnice ale produselor, astfel încât s se realizeze o perdea de ap
continu Distana între rândul de sprinklere deschise i golul de protejat trebuie s fie, în
funie de forma jeturilor, între 0,25 ÷1,20 m. Dac distana între dou sprinklere deschise
este mai mic de 1 m, acestea se amplaseaz alternativ, unele cu orificiul de stropire în sus,
altele în jos.

7.153. (1) Sprinklerele deschise pentru protecia golurilor se amplaseaz cu cel puin 40
cm deasupra golurilor protejate i cu orificiul de stropire orientat în jos.
(2) Sprinklerele deschise utilizate pentru protectia golurilor trebuie sa functioneze un
timp egal cu timpul de rezistenta la foc a elementului constructive, în care este practicat golul
protejat.
(3) Sprinklerele deschise utilizate pentru stingerea incendiului trebuie s aib acelasi
timp de functionare ca i în cazul sprinklerelor.
7.154. Numrul, tipul i amplasarea sprinklerelor deschise utilizate pentru formarea
perdelelor de ap se stabilesc astfel încât s se asigure în punctul cel mai dezavantajos,
intensitatea de stropire de minimum:
a) 0,5 l/s m, în cazul în care golul sau elementul de compartimentare protejat are
o înlime pân la 3 m inclusiv;
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b) 1 l/s m, în cazul în care suprafaa protejat are o înlime mai mare de 3 m;
aceeai intensitate se adopt indiferent de înlime la construciile la care
propagarea incendiului prezint pericol deosebit pentru aglomerri de oameni
sau bunuri de mare valoare.
7.155.
Sprinklerele deschise pentru perdele de ap se amplaseaz astfel încât s
formeze o pânz continu de ap pe toat suprafaa perdelei.
7.156.
Debitele specifice, qis, (l/min) i presiunile normale de utilizare, P, (bar) ale apei
în seciunile orificiilor de refulare ale sprinklerelor deschise, sunt date de productor.
7.157.
Numrul de sprinklere deschise (de un anumit tip, i), Ni, se stabilete în funcie
de debitul specific minim, qismin, mrimea zonei protejate, Ai, sau Li, i intensitatea minim de
debitare a apei, ii, cu relaiile:
Ni

Ai  ii
qis min

sau

Ni

Li  ii
qis min

în care:
Ai, Li, reprezint aria, respectiv lungimea zonei care trebuie protejat, conform
prescripiilor legale în vigoare cu privire la gradul de dotare a obiectivelor,
în m2 respectiv, m;
ii – intensitatea minim de debitare a apei (dup caz: intensitatea de stingere,
intensitatea de rcire, intensitatea de protecie), în l/s m2, respectiv l/s m ;
qismin – debitul specific minim al unui sprinkler deschis, în l/s.
7.158.
Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor instalaiei cu sprinklere
deschise, Qid, utilizate la protecia prin rcire a elementelor de construcii i utilajelor, sau
pentru formarea perdelelor de ap necesare limitrii propagrii incendiilor, se stabilete cu
relaia:
n

Qid

¦q

is

>l/s@

i 1

în care:
n este numrul sprinklerelor deschise prevzute s funcioneze simultan, situate
într-un sector al instalaiei cu sprinklere deschise;
qis – debitul specific al sprinklerului deschis.
7.159. Calculul hidraulic al conductelor instalaiei cu sprinklere deschise se efectueaz
dup aceeai metodologie ca la instalaia cu sprinklere standard.
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu sprinklere cu
rspuns rapid tip EFSR
Domenii de utilizare
7.160. Sprinklerul tip ESFR este o duz cu un element termosensibil proiectat s
acioneze la o temperatur predeterminat printr-o refulare automat a apei într-o astfel de
distribuie i cu o astfel de intensitate încât s asigure stingerea rapid a incendiului pentru
aria protejat proiectat.
7.161. (1) Instalaiile de stingere a incendiilor cu sprinklere cu rspuns rapid, tip ESFR se
utilizeaz numai pentru echiparea construciilor având ca destinaie depozitarea de materiale
combustibile solide, paletizate sau dispuse pe rafturi.
(2) Exist diferene majore între proiectarea instalaiilor cu sprinklere cu rspuns
rapid i proiectarea instalaiilor cu sprinklere standard.
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În general, sprinklerele cu rspuns rapid sunt utilizate în situaia în care sprinklerele de raft
nu pot fi utilizate din motive tehnice. În faza de proiectare trebuie s se ia în considerare
dac acestea sunt indicate pentru protecia bunurilor depozitate i a construciei propriu zise.
Sprinklerele tip ESFR nu se utilizeaz pentru echiparea construciilor cu alt destinaie decât
cea de depozitare (industriale, de locuit etc.).
Cerine pentru sprinklerele cu rspuns rapid
7.162. Sprinklere cu rspuns rapid trebuie s îndeplineasc cerinele standardului
ISO 6182-7 sau o reglementare echivalent.
7.163. Sprinklere cu rspuns rapid trebuie s aib un element de declanare cu rspuns
rapid care trebuie s acioneze la una din urmtoarele temperaturi:
a) sprinklere cu bulb :
680C - 740C , cod culoare lichid, rou;
930C - 1040C, cod culoare lichid, verde;
b) sprinklere cu element fuzibil :
între 680C i 740C , cod culoare, necolorat ;
între 930C i 1040C, cod culoare, alb
7.164 Factorul nominal K al sprinklerelor cu rspuns rapid trebuie s fie între 200 i
360 [l/min·bar1/2].
Configuraii de depozitare
7.165. Depozitele trebuie s aib între rafturi spaii libere longitudinale i transversale, cu
urmtoarele caracteristici:
a) continui pe toat înlimea de depozitare;
b) aliniate vertical;
c) depozitare liber.
7.166. (1) Configuraii de depozitare ST1, ST2, ST3 i ST4
(2) Configuraiile de depozitare ST1, ST2, ST3 i ST4 trebuie s aib spaii libere
regulate i care au urmtoarele dimensiuni:
a) spaiile libere transversale trebuie s aib o lime de cel puin 0,08 m iar distana
între acestea s nu fie mai mare de 3 m (vezi figura 7.12);
b) spaiile libere longitudinale trebuie s aib o lime de cel puin 0,15 m iar distana
între acestea s nu fie mai mare de 3 m.

Figura 7.12 – Caracteristicile spaiilor libere longitudinale i transversale pentru
configuraii de depozitare ST1, ST2, ST3 i ST4 în cazul utilizrii sprinklerelor ESFR
7.167.

(1) Configuraii de depozitare ST5 i ST6
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(2) Rastelele cu un rând sau cu dou rânduri de rafturi trebuie s îndeplineasc
urmtoarele:
a) rafturile care au deschideri mai mici cu 50% decât suprafaa în plan trebuie s nu
fie mai mari de 2 m2 i trebuie s fie delimitate pe toate cele patru fee de spaii libere care
trebuie s aib limea minim de 0,15 m;
b) rafturile trebuie s aib polie cu arii deschise, uniform distribuite pentru cel puin
50% din suprafaa total. Distana deschiderilor nu trebuie s fie mai mare de 0,15 m; sau
c) grtare sau rafturi tip plas trebuie s aib deschideri uniforme pentru cel puin 50%
din suprafaa în plan a acesteia. Distana msurat pe orizontal nu trebuie s fie mai mare
de 0,15 m.
7.168
Proiectarea instalaiilor cu sprinklere cu rspuns rapid trebuie s se realizeze în
conformitate cu prevederile din tabelul 7.14 a i 7.14 b.
7.169. Sprinklerele cu rspuns rapid trebuie instalate în cldiri cu acoperiuri sau tavane
cu urmtoarele caracteristici:
a) pant mai mic de 170 mm/m;
b) sunt continui i nu are deschideri permanente;
c) produsele pentru construcii sunt din materiale incombustibile;
d) s fie rezistente la o presiune ascendent de 150 N/m2;
e) înlimea maxim a tavanului s fie de maximum 13,7 m de la pardoseal.
Înlimea tavanului este distana maxim msurat pe vertical de la nivelul pardoselii
la suprafaa tavanului sau partea inferioar a acoperiului.
NOTA 1: Pentru acoperiurile sau pantele cu pante mai mari de 170 mm/m, acestea pot fi
compartimentate cu tavane false ancorate i cu ESFR –urile montate sub nivelul acestor
tavane false.
NOTA 2: Cele mai uzuale produse pentru construcii utilizate pentru tavane false sunt din
gips carton cu grosimi de 10 mm ondulate sau din panouri sandwich din fibre minerale
acoperite cu foi din tabl metalic.
Situaii în care nu se recomand protecia cu sprinklere ESFR
7.170. Sprinklerele cu rspuns rapid nu se utilizeaz în urmtoarele situaii:
a) depozitare exponate fr performane de comportare la foc cum ar fi de exemplu
sulurile din stof;
b) containere combustibile deschise la partea superioar;
c) produse uzuale sau depozitare pentru care nu a fost demonstrat, prin testare sau
alte metode, eficiena acestui sistem;
d) magazii în care pentru produsele sau materialele depozitate nu se cunoate modul
de comportare în caz de incendiu sau în contact cu apa;
e) depozitarea substanelor care prezint riscuri speciale: aerosoli, lichide inflamabile,
alcooli precum i a produselor în ambalaje din polipropilen sau polistiren;
f) cauciucuri.
Proiectarea instalaiilor de stingere cu sprinklere cu rspuns rapid (ESFR)
Generaliti
7.171. (1) Instalaiile de stingere cu sprinklere cu rspuns rapid se proiecteaz i se
realizeaz conform prevederilor prezentului normativ i conform instruciunilor productorilor.
(2) Instalaiile de stingere cu sprinklere cu rspuns rapid se proiecteaz i se realizeaz
numai în sisteme ap-ap.
(3) Pot fi utilizate i în sisteme aer-ap sau în sisteme cu preacionare, numai dac soluia
tehnic respectiv este agrementat sau aprobat conform legii.
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7.172. (1) Protecia cu sprinklere cu rspuns rapid se asigur la construcii fr goluri în
acoperi sau alte deschideri în acesta.
(2) Dac prin construcie exist totui aceste goluri sau deschideri, acestea trebuie s
fie prevzute cu dispozitive de deschidere cu acionare manual. Toate cortinele utilizate fa
de golurile sau deschiderile în acoperi trebuie s fie amplasate cu respectarea prevederilor
din tabelul nr.7.16 .
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Plastic expandat i cauciuc
spongios în ambalaj de
carton (mai mult de 15% în
volum cutii de carton)
Categoriile 1, 2, 3 i 4 (vezi
notele 2 i 3)
Suluri de hârtie depozitate
vertical în rânduri deschise
sau închise,
stratificate
sau nestratificate: hârtie cu
densitate specific mare
(vezi notele 4 i 5)
Suluri de hârtie depozitate
vertical în rânduri deschise
sau închise,
stratificate
sau nestratificate: hârtie cu
densitate specific medie
i mase plastice ambalate
în hârtii cu densitate
specific mare
(vezi
notele 4 i 5)

Produse (metode de
depozitare pentru
aplicarea punctului
7.166 i 7.167

3,5
3,5

3,5

3,5

7,6

7,6

7,6

6,1

1,4

1,4

1,4

1,4

Înlimea maxim a
tavanului: 9,1 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K–
K–
201
363
6)

4,2

vezi nota 7

vezi nota 7

vezi nota
7

vezi nota
7

4,2

7,6

7,6

Înlimea maxim a
tavanului: 9,8 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K – 201
6)

vezi nota
7

vezi nota
7

7,6

NA

vezi nota 7

vezi nota 7

2,1

NA

Înlimea maxim a
tavanului: 10,6 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K – 363
6)

Proiectarea instalaiilor cu sprinklere cu rspuns rapid i înlimi maxime de montaj

6,1

9,1

10,6

NA

5,2

5,2

5,2

NA
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2,8

2,8

2,8

NA

Înlimea maxim a
tavanului: 12,2 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K–
K–
201
363
6)

Tabelul 7.14 a
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Nota 7:

Nota 6:

Nota 4:
Nota 5:

Nota 2:
Nota 3:

Nota 1:

Mezanin cu înlime 4,5
m. Se accept toate
configuraiile de depozitare
sau stocare de bunuri
Mezanin cu înlime  4,5
m. Se accept toate
configuraiile de depozitare
sau stocare de bunuri

Produse (metode de
depozitare pentru
aplicarea punctului
7.166 i 7.167

Înlimea maxim a
tavanului: 9,8 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K – 201
6)

Înlimea maxim a
tavanului: 10,6 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K – 363
6)
Înlimea maxim a
tavanului: 12,2 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K–
K–
201
363
6)
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Înlimea tavanului trebuie s fie msurat ca distana maxim msurat pe vertical de la nivelul pardoselii la suprafaa
tavanului sau partea inferioar a acoperiului
Autoritile trebuie s fie consultate pentru protecia maselor plastice
Masele plastice (expandabile sau neexpandabile) trebuie s fie depozitate în cutii din lemn, carton sau materiale
incombustibile. Plasticul expandabil i cauciucul celular nu trebuie s ocupe un volum mai mare de 15% din capacitatea
cutiei
Cu excepia hârtiei uoare
hârtie uoar – toate hârtiile cu o greutate mai mic decât 50 g/m2 i hârtiile cu caracteristici absorbante (cum ar fi hârtia
igienic, prosoape din hârtie, produse din hârtie absorbante) indiferent de greutate. Hârtia cu greutate medie – hârtii fr
caracteristici absorbante cu o mare sau finisaj neted cu greuti specifice între 50 g/m2 i 100 g/m2. Hârtia cu greutate mare
– hârtii fr caracteristici absorbante sau care au greutatea specific mai mare de 100 g/m2.
Se va alege valoarea mai mic dintre distana msurat pe vertical de la nivelul pardoselii la deflectorului unui sprinkler din
care se scade 1 metru sau valoarea prezentat în tabel
Trebuie utilizate valorile date pentru înlimea maxim a tavanului, respectiv 12,2 m

Presiune apropiat pentru bunurile depozitate i înlimea tavanului sau mezaninului (vezi nota 6)

6 sprinklere care funcioneaz la o presiune de 3,5 bar pentru K = 200 i la 1,4 bar pentru K = 360 (vezi nota 6)

Înlimea maxim a
tavanului: 9,1 m
(vezi nota 1)
Presiunea
Înlimea
de lucru a
maxim de
depozitare sprinklerelor
(bar)
(m)
(vezi nota
K–
K–
201
363
6)
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Tabelul 7.14 b
Elemente de proiectare a instalaiilor cu sprinklere cu rspuns rapid
Înlimea
Înlimea
Presiune
Orientare
maxim
maxim a
Factorul
minim
cap
Destinaie
de
tavanului /
sprinklerului
de lucru
sprinkler
depozitare acoperiului [l/min·bar1/2]
[bar]
[m]
[m]
capul în sus
3,4
201
/ capul în jos
capul în sus
242
2,4
/ capul în jos
6,1
7,6
322
capul în jos
1,7
363
201
9,1
Depozitare produse
din categoriile I, II, III
i IV clasificate
conform SR EN
12845, containere
capsulate (care nu
sunt deschise la
partea superioar
sau rastele solide)

242
322
363

7,6

9,8

201
242
201

9,1

10,7

242
322
363
201

12,2

242

10,7

13,7

12,2

13,7

322
363
322
363
322
364

10,7

capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în jos
capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în jos
capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în sus
/ capul în jos
capul în jos
capul în jos
capul în jos
capul în jos
capul în jos
capul în jos

1,0
3,4
2,4
1,7
1,0
4,1
2,9
5,2
3,6
2,4
1,4
5,2
3,6
2,8
1,7
2,8
2,8
2,8
2,8

(3) Toate golurile sau deschiderile din acoperi trebuie s fie închise automat preferabil
înainte de intrarea în funciune a primului sprinkler. Se accept o întârziere de maxim 30 de
secunde între cele dou momente.
7.173. Spaiul liber sub deflectorul sprinklerului pân la materialele depozitate nu trebuie
s fie mai mic de 1 metru.
7.174. Luminatoarele trebuie amplasate la acelai nivel sau sub nivelul tavanului.
Luminatoarele trebuie s reziste la o temperatur de 3000C pentru cel puin cinci minute. În
situaiile în care spaiile protejate sunt echipate cu instalaii de ventilare, cldirea trebuie s
fie echipat cu o instalaie de semnalizare a incendiilor. Instalaia de semnalizare are i rolul
de a opri ventilatoarele acestor instalaii i de comand a închiderii automate a tuturor
clapetelor.
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Dimensionare hidraulic
7.175. Instalaiile cu sprinklere ESFR trebuie s fie complet calculate din punct de vedere
hidraulic.
7.176. Dimensionarea hidraulic presupune calculul pierderilor de presiune în conducte.
Pentru dimensionarea instalaiilor cu sprinklere cu rspuns rapid se adopt metoda de calcul
similar sistemelor complet dimensionate a sprinklerelor standard.
7.177
(1) Aria de declanare se alege ca suma ariilor de stropire a 12 sprinklere de tavan
dar aceasta s fie minimum 90 m2. Aceast suprafa trebuie s fie aleas ca fiind
determinat de sprinklerele cu rspuns rapid cele mai defavorizate din punct de vedere
hidraulic. În situaiile în care este necesar echiparea cu sprinklere sub obstacole sau în
poriuni care nu pot fi protejate/acoperite de sprinklerele de tavan atunci în calcul trebuie s
se cuprind înc 6 sprinklere suplimentare din afara acestei arii de declanare.
(2) Dimensionarea instalaiilor cu sprinklere cu rspuns rapid trebuie s fie realizat
astfel încât s se asigure presiuni minime de lucru conform celor prezentate în tabelele 7.14.
(3) Rezerva de ap trebuie s asigure alimentarea la debitele normate pentru cel puin
60 de minute .
(4) Pentru scopurile calculului hidraulic, se presupune c intr în funciune câte 4
sprinklere pe trei ramificaii diferite. În situaiile în care ramificaiile au mai puin de patru
sprinklere, se presupune c intr în funciune toate sprinklerele de pe acele ramuri iar
numrul de ramificaii care se ia în calcul trebuie s fie ales astfel încât s totalizeze 12
sprinklere care intr în funciune. Pentru sprinklerele amplasate sub obstacole sau în poriuni
care nu pot fi protejate/acoperite de sprinklerele de tavan se presupune c intr în funciune
câte 3 sprinklere pe dou ramificaii diferite.
7.178. În situaiile în care sprinklerele cu rspuns rapid sunt instalate sub mezanine cu
înlimi de 4,5 m sau mai mici msurate de la nivelul pardoselii, se presupune c cel puin 6
sprinklere cu rspuns rapid intr în funciune (trei sprinklere cu rspuns rapid pe dou
ramificaii diferite) la o presiune de lucru de cel puin 3,5 bar.
NOT: Dac se asigur protecia cu sprinklere standard amplasate sub mezaninul cu
înlimi de 4,5 m sau mai mici, aria de declanare trebuie aleas în conformitate cu cerinele
normative specifice. Sprinklerele cu rspuns rapid trebuie s fie amplasate sub nivelul
mezaninelor cu înlimi mai mari de 4,5 m . Se presupune în acest caz faptul c intr în
funciune 12 sprinklere cu rspuns rapid (patru sprinklere pe trei ramificaii diferite).
7.179. Sprinklerele amplasate sub pasarele, transportoare, obstacole sau mezanine
trebuie s fie luate în considerare la dimensionarea alimentrii cu ap conform celor
prezentate în tabelul 7.16.
Tabelul 7.16.
Proiectarea sprinklerelor amplasate fa de obstacole
Obstacole în afara ariei de stropire
proiectate
Obstacole cu lime mai mic de 3 m
Obstacole cu lime mai mare de 3 m
cum ar fi pasarele i transportoare
Mezanin (vezi nota 1)

Numrul maxim de sprinklere suplimentare a fi
introduse suplimentar sprinklerelor de tavan i
cerine
2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200)
1,4 bar (K = 360)
2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200)
1,4 bar (K = 360)
6 sprinklere cu presiune de lucru egal cu cea de
proiectare (vezi tabelele 7.14)
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Nota 1: Condiii:
a)
Pentru protecia golurilor de la mezaninele deschise se instaleaz ecrane
verticale incombustibile care asigur protecia pentru cel puin 1,2 m de la nivelul tavanului;
b)
Se menine un culoar între feele ecranelor i centrul acestuia de cel puin 0,6 m
fa de fiecare ecran; nu este necesar introducerea în calcul a rezervei de ap pentru
sprinklerele amplasate suplimentar.
Amplasarea sprinklerelor cu rspuns rapid
7.180. Aria de acoperire a sprinklerelor cu rspuns rapid nu trebuie s fie mai mic de
7,5 m2 i nu mai mare de 9 m2. Distana între sprinklere trebuie s fie în concordan cu
prevederile prezentate în tabelul 7.17..
Tabelul 7.17.
Distana între sprinklerele ESFR
Înlimea maxim a
tavanului (m)
9,1
12,2

Distana între sprinklere (m)
minim
maxim
2,4
3,7
2,4
3

7.181. (1) Linia care unete centrul elementelor sensibile la temperatur ale sprinklerelor
trebuie s fie între 0,1 i 0,33 fa de acoperi sau tavan pentru sprinklerele cu rspuns rapid
care au K = 200 (a se vedea figura 7.13). Linia care unete centrul elementelor sensibile la
temperatur ale sprinklerelor trebuie s fie între 0,1 m i 0,33 m fa de acoperi sau tavan
sau 0,46 m pentru sprinklerele cu rspuns rapid care au K = 322 i K = 360. Atunci când sunt
instalate sprinklere ESFR la acoperiúuri ondulate, cum sunt cele indicate în figura 7.14,
distanĠa maxim se consider de la o linie median fictiv care trece prin centrul profilului i
baza deflectorului. Baza deflectorului sprinklerului nu trebuie s depeasc nivelul marginii
inferiore a profilului ondulat.

Figura 7.13 – Distane de amplasare a sprinklerelor fa de elementele vecine

maximum 0,33 m (0,46 m pentru sprinklere ESFR cu K=322 i K=360 )

Figura 7.14 – Distane de amplasare a sprinklerelor fa de marginea inferioar a unui plafon
ondulat
(2) În situaiile în care acoperiurile sau tavanele sunt alctuite din grinzi i ferme
metalice sau panouri profilate, sprinklerele trebuie s fie amplasate în deschideri mai exact
sub grinzi. Înlimea deschiderilor practicate nu trebuie s fie mai mare de 0,75 m. În situaia
tavanelor profilate, distana de la tavan la sprinkler trebuie s fie msurat de la limitele
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profilului (vezi figurile de la 7.15 la 7.17). Unde nu este practic o asemenea soluie trebuie
s se adopte soluia montrii unor tavane suspendate.

Figura 7.15 – Distane de amplasare a sprinklerelor fa de marginea inferioar a unei grinzi
sau a altui obstacol

Figura 7.16 – Distane de amplasare a sprinklerelor fa de obstacole care sunt în întregime
sub nivelul deflectorului

(a) distana msurat pe orizontal de la sprinkler la faa unei grinzi sau a unui obstacol
(b) distana maxim între deflectorului amplasat deasupra prii inferioare a unei grinzi i un
alt obstacol
Figura 7.17 – Nomogram de stabilire a distanelor de amplasare a sprinklerelor fa de
elementele vecine
(3) Exemplul din nomograma din figura 7.17 prezint faptul c dac distana msurat
pe vertical de la deflector la partea inferioar a unui obstacol este de 40 cm, atunci distana
permis de la muchia obstacolului pân la linia vertical imaginar o centrului orificiului
sprinklerului trebuie s fie 1,25 m.
7.182.
În situaiile în care deflectoarele sprinklerelor sunt amplasate deasupra tlpii
grinzilor, a fermelor metalice, conductelor, dispozitivelor pentru fixarea corpurilor pentru
iluminatul fluorescent sau a altor obstacole amplasate lâng tavan, amplasarea sprinklerelor
trebuie s se realieze cu respectarea distanelor fa de aceste obstacole în conformitate cu
cele prezentate în figurile 7.15, 7.16 i 7.17.
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7.183. Obstacolele continui amplasate deasupra sprinklerelor, cum ar fi conductele
sprinklerelor, conductele instalaiilor utilitare sau ghenele cu limi de pân la 0,3 m
amplasate la o distan msurat pe orizontal mai mic de 0,6 m fa de verticala
sprinklerului nu necesit protecia suplimentar cu alte sprinklere. Sub obstacole cu limi
mai mari decât cele menionate sau a golurilor din elementele de construcii trebuie s fie
amplasate sprinklerele suplimentare .
7.184.
Sprinklerele montate cu capul în sus trebuie s fie amplasate cu deflectorul la o
distan minim de 0,18 m deasupra conductei de alimentare.
7.185.
(1) Sprinklerele ESFR cu capul în jos care au factorul sprinklerului 201 sau 242
trebuie s fie amplasate astfel încât dinstana de la deflector la tavan s fie mai mare de
150 mm, dar mai mic decât 350 mm.
(2) Sprinklerele ESFR cu capul în jos care au factorul sprinklerului 322 sau 363
trebuie s fie amplasate astfel încât dinstana de la deflector la tavan s fie mai mare de
150 mm, dar mai mic decât 450 mm.
(3) Sprinklerele ESFR cu capul în sus care au factorul sprinklerului 201 sau 242
trebuie s fie amplasate astfel încât dinstana de la deflector la tavan s fie mai mare de
76 mm, dar mai mic decât 305 mm.
(4) Direcia deflectoarelor sprinklerelor ESFR trebuie s fie paralel cu tavanul sau
acoperiul.spaiului protejat.
7.186.
Transportoarele cu role i pasarelele cu grtare care au 50% sau mai mult
deschideri repartizate uniform nu sunt considerate obstacole. Totodat, în situaiile în care
fiecare alt transportor sau pasarel au deschideri de 50% sau mai mult, trebuie s fie
amplasat o linie de sprinklere cu rspuns rapid sub fiecare nivel al acestora începând de la
cel de-al doilea nivel de sub tavan (vezi figura 7.18).

Figura 7.18 – Dispunerea sprinklerelor ESFR în cazul benzilor transportoare i al pasarelelor

Separarea între arii protejate cu sprinklerele cu rspuns rapid i
cele protejate cu alte tipuri de sprinklere
7.187. Între arii protejate de sprinklerele cu rspuns rapid i arii protejate de alte tipuri de
sprinklere trebuie s fie instalate ecrane verticale. Acestea se aplic în situaiile în care
acoperiul care acoper dou zone protejate sunt la aceeai înlime sau la înlimi diferite.
Ecranele realizate din materiale incombustibile trebuie s coboare cel puin 1,2 m sub nivelul
tavanului. Culoarele de trecere delimitate de astfel de ecrane trebuie s asigure între feele
acestora un spaiu liber de cel puin 1,5 metri.

71

74

8. Instalaii de stingere a incendiilor cu ap pulverizat
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu ap pulverizat
8.1.

Instalaiile cu ap pulverizat se prevd pentru:
a) protejarea obiectelor (structuri i echipamente ale instalaiilor tehnologice,
recipiente pentru lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai
mare de 60°C i gaze inflamabile, motoare cu ardere intern, gospodrii mari de cabluri
electrice cu izolaie combustibil), împotriva radiaiei termice emise de un incendiu învecinat,
pentru a limita absorbia cldurii pân la limita care previne sau micoreaz avariile;
b) localizarea incendiilor de substane ce se pot revrsa;
c) protecia împotriva cldurii transmise prin radiaie (protecie prin rcire);
d) prevenirea formrii unor amestecuri explozibile în spaii închise (reducerea
evaporrii prin rcirea suprafeelor care vin în contact cu lichide inflamabile) sau în spaii
deschise (prin diluarea amestecurilor explozive sau a scprilor de gaze ce pot forma
amestecuri explozive), inclusiv în spaiile unde se depoziteaz sau se manipuleaz explozivi;
e) stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hârtie, textile,
materiale plastice etc.); Instalaiile cu ap pulverizat sunt adecvate pentru stingerea
incendiilor izbucnite la mainile de hârtie, tipar i în alte echipamente tridimensionale i unde
materialele combustibile cum sunt hârtia sunt transportate în interiorul echipamentului ca
parte integrat a procesului;
f) stingerea incendiilor în canale, precum cele de cabluri, în care incendiile se pot
propaga rapid;
g) stingerea incendiilor izbucnite la scrile rulante, benzile rulante de transport i
alte utilaje în micare, unde incendiul se poate propaga cu uurin;
h) limitarea posibilitatilor de propagare rapida a incendiului prin stropirea zonei de
ardere;
i) degazarea spatiilor incendiate prin spalarea atmosferei cu jeturi de apa
pulverizata
j) protectia contra incalzirii excesive, prin racirea intensa a materialelor,
elementelor de constructii i instalatiilor tehnologice amenintate de incendiu;
k) prevenirea incendiului prin stropirea cu apa a zonei care scap, în caz de avarie,
lichide sau gaze combustibile, spre a se evita aprinderea;
l) neutralizarea unor agenti agresivi asupra mediului.
8.2.
Instalaiile de stingere cu ap pulverizat se utilizeaz atunci când este necesar
refularea unei anumite cantiti de ap, în acelai timp, pe întreaga arie protejat.
8.3.
Instalaiile cu ap pulverizat nu se utilizeaz în situaiile în care materialele
reacioneaz cu apa producând reacii violente sau produi periculoi.
Soluii tehnice de realizare a instalaiilor
pulverizat

de stingere a incendiilor cu ap

8.4.
Instalaia de stingere cu ap pulverizat destinat proteciei suprafeelor expuse la
incendiu, trebuie s fie realizat pentru a intra în funciune înainte de apariia depunerilor de
carbon pe suprafeele expuse i înainte ca recipientele cu lichide inflamabile s cedeze
datorit creterii de temperatur. În cazul în care proteciile (flane de vizitare, flane de
legtur, suporturi de susinere etc.) obstrucioneaz jetul de ap, inclusiv spargerea sau
antrenarea jetului pe suprafee verticale, este necesar instalarea unor pulverizatoare
suplimentare în jurul lor pentru a proteja i zonele mascate de acestea.
8.5.
Sistemul trebuie s asigure o funcionare efectiv pe toat durata estimat a
incendiului, apreciere fcut pe baza cantitilor i a naturii materialelor combustibile i
inând seam de influena echipamentelor de stingere.
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8.6.
(1) Durata estimat a expunerii trebuie s fie una adecvat, în conformitate cu
prevederile aplicabile în locul de utilizare a sistemului.
(2) La nevoie sistemul trebuie s fie operaional timp de mai multe ore.
a) Instalaii de stingere cu ap pulverizat pentru recipiente sub presiune cu gaze
lichefiate inflamabile
8.7.
(1) Pentru protecia împotriva incendiilor a prilor expuse de deasupra recipientelor
sub presiune cu gaze lichefiate inflamabile, apa este pulverizat pe suprafeele verticale i
pe cele înclinate ale vasului cu o densitate minim de 10 mm/min (0,166 l/sm2).
(2) Densitatea de pulverizare a apei poate fi crescut pentru fiecare pulverizator în
parte pentru a compensa obstrucionrile aprute prin spargerea sau antrenarea jetului pe
suprafee. În situaiile în care proiectarea sistemului ine cont de spargerea jetului, distana
msurat pe vertical între pulverizatoare nu trebuie s depeasc 3,7 m. Jeturile de la
extremitile orizontale trebuie s se întreptrund.
8.8.
Acolo unde temperatura vasului sau a coninutului acestuia trebuie limitat la o
anumit valoare, sunt necesare densiti mai mari.
8.9.
Partea inferioar i partea superioar a recipientelor verticale trebuie s fie
acoperite complet de jeturi cu o densitate minim de 10 mm/min pe suprafaa expus.
Trebuie s se acorde atenie fenomenului de antrenare a jetului pe suprafee, dar la partea
inferioar a vasului jeturile pulverizatoarelor aflate la extremitile orizontale trebuie s se
întreptrund.
9.10.
Cmaa rezervorului trebuie s fie pulverizat cu ap pe partea expus, fie la
interior fie la exterior cu o densitate minim de 10 mm/min.
8.11.
Pulverizatoarele trebuie s se amplaseze la o distan stabilit de productor fa de
mantaua recipientului, cu scopul de a minimiza efectul vântului asupra formei jetului iar distana nu
trebuie s depeasc 0,35 m de suprafaa rezervorului.
8.12.
Pentru suprafeele sferice sau cilindrii orizontali, jeturile pulverizatoarelor trebuie s
întreptrund.
8.13.
O atenie deosebit trebuie s se acorde distribuiei pulverizatoarelor în jurul
supapelor de descrcare, în jurul conductelor de alimentare i a proeminenelor de la
îmbinri.
8.14.
Pentru protecia împotriva incendiilor a suprafeelor expuse ale rezervoarelor de
depozitare la presiune atmosferic a lichidelor inflamabile, trebuie s se in seam de
informaiile oferite de productor referitoare la substana stocat în rezervor, iar poziionarea
pulverizatoarelor trebuie s permit stropirea mantalei rezervorului i chiar a capacului, dac
aceast protecie este indicat.
8.15.
Distana dintre pulverizatoarele de pe inelul cel mai înalt i marginea superioar a
rezervorului nu depete 0,35 m.
8.16.
Pulverizatoarele instalate pe conducte dispuse circular în jurul rezervorului trebuie
montate decalate fa de cele de pe inelul de mai jos. Distana maxim pe vertical dintre
pulverizatoarele ce protejeaz mantaua rezervorului nu trebuie s depeasc 5 m. Numrul
de inele depinde de înlimea rezervorului. Distana dintre inelul inferior i baza rezervorului
nu trebuie s depeasc 8 metri.
8.17.
În cazul rezervoarelor orizontale, distana pân la mantaua rezervorului nu trebuie
s depeasc 650 mm. Trebuie s se asigure protecia total a suprafaei rezervorului.
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Trebuie s se asigure inclusiv protecia structurii de susinere a rezervorului. Conductele i
pulverizatoarele destinate proteciei mantalei trebuie s fie dispuse sub linia de rupere
predeterminat.
8.18.
În situaia în care rezervorul este acoperit cu capac, trebuie s i se asigure protecie
i acestuia.
8.19.
În cazul în care rezervorul este introdus într-un cilindru de oel ce este protejat
pentru rcire nu mai este necesar protejarea suprafeei de la interiorul cilindrului.
b) Instalaii cu ap pulverizat pentru protecia împotriva incendiilor a structurilor
metalice
8.20.
Elementele de oel ale structurii verticale trebuie protejate împotriva incendiilor cu
pulverizatoare dispuse la o distan maxim de 3 m fa de centrul acestora (de preferabil pe
fee opuse), astfel încât s ofere o densitate minim de 10 mm/min (0,166 l/sm2), iar
elementele din oel solicitate (încrcate) ale structurii orizontale trebuie protejate cu
pulverizatoare dispuse la o distan maxim de 3 m fa de centrul acestora (de preferabil pe
fee opuse), astfel încât s ofere o densitate minim de 4 mm/min (0,067 l/sm2).
c) Instalaii cu ap pulverizat pentru protecia împotriva incendiilor a suprafeelor
verticale ale unei construcii
8.21.
Când structura ce trebuie protejat are dou pri expuse, sistemul nu trebuie
separat pe fiecare fa ci trebuie fcut s funcioneze ca un singur sistem.
8.22.
Suprafaa expus este proiecia sursei pe cldirea expus la care se adaug 10
metri la ambele extremiti pe toat înlimea acesteia.
8.23.
Distribuirea conductelor i pulverizatoarelor în instalaii separate trebuie s in cont
de gradul de expunere al fiecrei cldiri sau structuri ce poate fi cuprins de un eventual
incendiu. Se poate presupune c incendiul este limitat la o suprafa mai mic de radiaie i
convecie a cldurii comparativ cu toat construcia adiacent în cazul în care cldirea
expus este compartimentat cu elemente de construcii precum compartimentrile i pereii
rezisteni la foc.
8.24.
Dac sunt necesare mai multe rânduri orizontale de pulverizatoare, distana pe
vertical dintre pulverizatoare nu trebuie s fie mai mare de 3,7 m i acestea trebuie s fie
dispuse decalat unul fa de cellalt. Jeturile extremitilor orizontale trebuie s se
întâlneasc.
8.25.
Dac suprafaa expus este un perete plin, nu este necesar ca sistemul de protecie
a acestuia s funcioneze simultan cu sistemul de sprinklere, dac acesta este prevzut în
cldirea expus.
8.26.
Dac suprafaa expus conine ferestre ui sau alte deschideri, sursa de ap trebuie
s asigure funcionarea simultan a sistemului de protecie i a sistemului de sprinklere din
cldirea expus.
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d) Instalaia de inundare cu ap pulverizat pentru stingerea incendiilor
8.27.
Toate zonele protejate de o instalaie de inundare autonom ce se afl pe o raz
mai mic de 7 m de cea mai defavorabil locaie posibil a incendiului trebuie s fie
prevzute cu instalaii care s intre în funciune simultan.
8.28.
Pentru o suprafa mai mare de 200 m2, zona protejat de o singur instalaie de
inundare nu trebuie s fie mai mic de 100 m2. Pentru o suprafa de pân la 200 m2 trebuie
s fie definite zone mici. Sursele de alimentare trebuie s asigure apa necesar operaiunilor
de stingere pentru întreaga suprafa protejat.
e) Instalaii de stingere cu ap pulverizat pentru diferite pericole industriale
8.29.
Criteriile de proiectare dimensionare ale instalaiilor de stingere a incendiilor cu ap
pulverizat (redate în reglementarea tehnic SR CEN/TS 14816) sunt exemplificate dup
cum urmeaz :
Industria lemnului (usctoare de achii lemnoase ; cicloane ; buncre de rumegu ;
mori de lemn ; filtre ; silozuri de achii lemnoase) :

x
x
x

protecia minim :
30 min ;
densitatea proiectat minim a jetului pulverizat :
5 mm/min (0,083 l/sm2);
dac este utilizat un sprinkler de detecie distana maxim : 3,75 m ;

Benzi rulante
x protecia minim :
30 min ;
x densitatea proiectat minim a jetului pulverizat : 7,5 mm/min (0,125 l/sm2) ;
x distana maxim dintre tamburi i pulverizatoare (pentru tamburi): 2,5 m ;
x distana maxim msurat pe vertical dintre banda rulant i sprinklerul
deschis ce protejeaz tavanul :
4 m;
x suprafaa maxim pentru fiecare sprinkler deschis ce protejeaz tavanul :12 m2.
Sistemele pot fi proiectate i pe baza suprafeei maxime per pulverizator dat de
productor în urma rezultatelor testelor de încercare la foc.
Activarea automat sau cea manual trebuie s pun în funciune sistemul de stingere
cu ap pulverizat iar banda rulant trebuie s fie oprit automat.
NOT : La determinarea suprafeei de operativitate i atunci când se realizeaz zonarea,
viteza benzii rulante, compartimentarea i metoda de detecie trebuie luate în seam.
Rafturi de cabluri electrice în interiorul cldirilor:
x protecia minim :
30 min ;
x densitatea proiectat minim a jetului pulverizat:
7,5 mm/min (0,125 l/sm2)
pentru fiecare raft de cablu;
x lungimea minim de aciune:
30 m sau lungimea zonei
desprit de un element rezistent la foc, în funcie de valoarea mai mic.
În cazul pulverizrii apei pe o suprafa, considerând suprafaa proiectat calculat ca
produsul între înlimea traseului de cabluri i lungimea de aciune, datele de proiectare
trebuie fie urmtoarele:
x protecia minim :
30 min ;
x densitatea proiectat minim de pulverizare a apei: 10 mm/min (0,166 l/sm2) ;
x lungimea minim de aciune:
30 m sau lungimea zonei
desprit de un element rezistent la foc, în funcie de valoarea mai mic;
x distana minim msurat pe vertical între rafturile de cabluri i tavan:200 mm;
x distana msurat pe orizontal între rafturile de cabluri: între 700mm i 900mm;
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x
x
x
x

limea maxim a unui raft de cabluri:
înlimea maxim a cablului pe fiecare raft:
presiunea minim la pulverizator:
deschiderea minim a raftului de cabluri:

600 mm;
60 mm;
2 bar;
33%.

Transformatoare electrice cu ulei
Pentru protejarea suprafeelor exterioare ale unui transformator, trebuie s fie aplicate
urmtoarele criterii numai în cazul în care distana dintre transformatoare este de cel puin 5
m sau când acestea sunt separate de un perete cu rezisten la foc de minimum 60 min:
pentru stingere:
x protecia minim :
5 min ;
x densitatea proiectat minim: 15 mm/min pentru suprafee netede sau 30
mm/min pentru celelalte.
pentru localizare:
x protecia minim :
60 min ;
2
x densitatea proiectat minim: 10 mm/min (0,166 l/sm ) ;
Distana maxim dintre pulverizatoare: 1,5 m.
Centrale electrice
Pentru protecia buncrelor de crbune, trebuie s fie aplicate urmtoarele criterii:
x densitatea proiectat minim:
7,5 mm/min (0,125 l/sm2);
x protecia minim :
90 min ;
x suprafaa maxim protejat de un pulverizator:
9m2;
Pentru protecia camerei de depozitare a uleiului de turbin, bilor de ulei sau
conductelor de ulei, supapelor hidraulice, lagrelor turbinelor i generatoarelor, pompelor de
ulei pentru lubrifiere antrenate de turbine cu abur, pompelor alimentate cu ulei, pompelor i
ventilatoarelor (suflantelor) antrenate cu abur, trebuie s fie aplicate urmtoarele criterii:
x protecia minim :
30 min sau cel puin timpul de oprire a
turbinei;
x densitatea proiectat minim:
10 mm/min (0,166 l/sm2);
Acolo unde pot fi implicate lichide inflamabile se trebuie s fie utilizai aditivi
spumogeni.
Incineratoare de gunoi
Pentru protecia împotriva incendiilor, cu sisteme cu ap pulverizat a urmtoarelor
spaii: spaiul de alimentare cu gunoi, depozitul de gunoi, coul de fum al incineratorului,
moara de gunoi, depozitele de deeuri toxice, spaiile ce adpostesc utilaje hidraulice,
trebuie s se aplice urmtoarele criterii:
x protecia minim :
60 min;
x densitatea de ap pulverizat:
20 mm/min (0,33 l/sm2);
În cazul în care deeurile conin preponderent mase plastice trebuie utilizai spumani
cu proprieti de formare a peliculei apoase (AFFF).
Combustibili solizi
Pentru protecia împotriva incendiilor a combustibililor solizi, cu sisteme de ap
pulverizat se aplic criteriile redate în tabelul 8.1.

Lichide inflamabile
Pentru lichidele inflamabile cu punctul de inflamabilitate sub 66ºC trebuie s se
utilizeze sisteme cu ap pulverizat de velocitate medie, iar pentru lichidele cu punctul de
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inflamabilitate peste 66ºC trebuie s se utilizeze sisteme cu ap pulverizat de velocitate
mare.
f) Sisteme de stingere a incendiului cu ap pulverizat de velocitate medie
8.30. Densitatea de pulverizare a apei, proiectat, trebuie s fie determinat în funcie de
urmtoarele aspecte:
a) substana implicat;
b) rolul proteciei, spre exemplu:
- localizarea incendiului;
- protecia suprafeelor expuse;
c) înlimea de la suprafaa protejat pân la tavan;
d) suprafaa pe care se manifest incendiul;
e) tipul de containere utilizate pentru stocarea substanelor.
8.31.
Densitatea de pulverizare a apei, proiectat, (de calcul), se obine folosind datele
din figura 8.1.
Tabelul 8.1
Criterii de proiectare pentru instalaii de stingere a incendiilor cu ap pulverizat, în funcie
de combustibilii solizi

Scene de teatru cu înlimea 10 m
Scene de teatru cu înlimea > 10 m
Buncrul de deeuri :
- înlimea deeurilor 2 m
- înlimea deeurilor > 2 m 3 m
- înlimea deeurilor > 3 m 5 m
- înlimea deeurilor > 5 m
Plastic expandat :
- înlimea de depozitare 2 m
- înlimea de depozitare > 2 m 3 m
- înlimea de depozitare > 3 m 4 m
- înlimea de depozitare > 4 m

Densitatea de apa
pulverizata proiectata
mm/min
l/sm2
5,0
0,083
7,5
0,125

Timpul de
funcionare
min
30
30

Suprafaa protejat
m2/supap de inundare
întreaga suprafa
întreaga suprafa

5,0
7,5
12,5
20,0

0,083
0,125
0,208
0,333

60

400

10,0
15,0
22,5
30,0

0,166
0,250
0,375
0,500

60

150
150
200
200

8.32.
Densitatea de pulverizare a apei, proiectat, pentru stingerea incendiilor de produse
petroliere, determinat din figura 1, trebuie s fie multiplicat cu factorul suprafeei incendiate
(f) dat de relaia :

f

^(b(a  b)) / 90`  0,33

în care a i b sunt dimensiunile în plan orizontal a incendiului, exprimate în metrii i
presupuse a fi perpendiculare, unde a este mai mare sau egal cu b.
8.33.
Dac pardoseala nu permite împrirea în mai multe zone i incendiul poate
cuprinde întreaga suprafa atunci aceasta trebuie s fie considerat ca fiind suprafa
probabil a fi incendiat.
8.34.
În situaiile în care camerele nu sunt rectangulare, dimensiunile de calcul trebuie s
fie date de cele mai mari cote perpendiculare ce pot fi cuprinse în acel spaiu.
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Densitatea de pulverizare a apei, proiectat în mm/min (1 mm/min = 1/60 l/sm2)
Figura. 8.1 Densitatea de pulverizare a apei pentru stingerea incendiilor de produse
petroliere vrsate, pe baza punctelor de inflamabilitate a lichidului.
Curbele 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 corespund pentru înlimi ale tavanului mai mici respectiv de 3m,
4m, 5m, 6m, 7m, 8 m i 9m.
8.35.
Dac incendiul este unul circular, atunci dimensiunile utilizate trebuie s fie
a = b = diametrul incendiului. În cazul în care factorul suprafeei incendiate este subunitar
atunci acesta poate fi neglijat. Dac a este mai mare decât 3b, a trebuie s fie considerat ca
fiind egal cu 3b.
8.36.
În multe cazuri dimensiunile incendiului trebuie s fie date de digurile amenajate
pentru retenie.
8.37.
Valorile densitii de pulverizare a apei pentru stingerea incendiilor, determinate cu
ajutorul figurii 8.1 trebuie s se utilizeze pentru toate suprafeele orizontale, inclusiv
pardoselile pe care se pot vrsa lichide inflamabile sau suprafeele libere ale containerelor cu
lichide inflamabile (suprafeele orizontale cu limi mai mici de 1,5 m nu trebuie s fie luate în
considerare).
8.38.
Înlimea tavanului se consider a fi minimul distanei dintre orice suprafa i
plafon. Înlimea tavanului implic de asemenea i înlimea celor mai joase nivele.
8.39.
Înlimea de amplasare a pulverizatorului deasupra pardoselii determin unghiul
conului de ap, conform figurii 8.2. Se accept orice unghi cuprins în zona 3 din figura 8.2.
8.40.
Pentru protecia prilor expuse ale rezervoarelor de depozitare la presiune
atmosferic a lichidelor inflamabile, densitatea proiectat de pulverizare a apei pentru
stingerea incendiilor, se determin în funcie de diametrul rezervorului (densitatea proiectat
este raportat la suprafaa acestuia), dup cum urmeaz :
a) pân la 20 m : 1,114 mm/min (0,0185 l/sm2) ;
b) între 20 m i 80 m :

Dp

1,114  0,0057d
78

81

unde :
Dp reprezint densitatea proiectat (mm/min) ;
d reprezint diametrul rezervorului (m)
c) peste 80 m : 0,66 mm/min (0,011 l/sm2).
8.41.
Pentru materialele protejate ce pot polimeriza sau se pot descompune datorit
cldurii trebuie s se utilizeze o densitate dubl.
8.42.

Timpul minim de funcionare trebuie s fie de 120 min.

8.43.
În general suprafaa protejat i distana dintre pulverizatoare trebuie s fie
determinate prin intermediul densitii proiectate specifice riscului considerat. În aceast
situaie trebuie s se echipeze cel puin un pulverizator la o suprafa de 9 m2 cu o distan
maxim de 3 m între centrele suprafeelor stropite i 1,5 m între centrele suprafeelor de la
extremiti i perei sau limitele zonei protejate. Cu toate acestea, urmtoarele aspecte
trebuie s fie luate în considerare :
a) dac plafoanele sau acoperiurile sunt confecionate din materiale combustibile
trebuie s se echipeze sprinklere deschise pentru protejarea acestora ;
b) atunci când sistemele pentru protejarea bazinelor sunt dispuse la nivelul plafonului se
recomand ca pulverizatoarele s fie amplasate în lateralul acestora cu aciune direct
asupra lor ;
c) pentru platforme i bazine, precum i sub liniile de conducte sunt necesare
pulverizatoare adiionale în vederea asigurrii unei protecii corespunztoare la nivelul
pardoselii ;
d) pentru structuri deschise (ex: structuri cu plafoane tip grtar) i bazine aflate în cadrul
unei construcii trebuie s se asigure protecia pardoselii sub platforma situat cel mai jos ;
pulverizatoarele de pe nivelele superioare i cele amplasate la nivelul tavanului sunt
destinate proteciei echipamentului i a structurii metalice portant cu o rat de 10 mm/min
(pentru alte cazuri decât combustibili cu suprafee libere sau poteniale suprafee libere ce
depesc 1,5 m lime, situaii ce necesit o stropire mai intens).
g) Sisteme de stingere a incendiului cu ap pulverizat de velocitate mare
8.44.
În cldirile prevzute cu sisteme cu ap pulverizat de velocitate mare, trebuie s se
amplaseze pe reeaua de conducte sprinklere deschise pentru stropirea tavanului.
8.45.
Suprafaa ce trebuie protejat trebuie s fie considerat delimitat pe contur de
bariere fizice pentru a preveni scurgerea lichidelor inflamabile. În cazul suprafeelor mari
unde este posibil situaia ca mai multe sisteme de protecie s intre în funciune
concomitent, trebuie s se acorde o atenie deosebit alegerii pompelor, a rezervei de ap, a
pierderilor de sarcin i dimensiunilor conductelor astfel încât s se poat asigura cel puin
presiunea minim necesar la nivelul pulverizatoarelor.
8.46.
Pulverizatoarele trebuie s fie amplasate astfel încât jetul pulverizat s stropeasc
în totalitate potenialul pericol i suprafaa adiacent acestuia.
8.47.
Exceptând situaiile în care autoritile stabilesc alte modaliti, sistemele trebuie s
intre în funciune automat, acionate de o comand multipl sau o supap de curgere. Pentru
fiecare supap de curgere trebuie s fie prevzut un mecanism de deschidere manual de
urgen .

79

82

Înlimea exprimat în m
Figura 8.2 Alegerea unghiului de pulverizare în funcie de înlimea de amplasare a
pulverizatorului deasupra suprafeei protejate
1 – Limita superioar – unghiul de pulverizare; 2 – Limita inferioar – unghiul de pulverizare ;
3 – Alegerea unghiului de pulverizare în domeniul dintre limita superioar i limita inferioar ;
4 – Limita domeniului de utilizare ; 5 – Pentru o înlime mai mic de 1 m trebuie s se
utilizeze un unghi de pulverizare de 1000.
Sisteme de pulverizare pentru protejarea împotriva incendiilor de lichide
inflamabile
8.48.

Sistemele de pulverizare ce utilizeaz aditivi sunt indicate în urmtoarele situaii :
a) utilaje folosite în procesul tehnologic în care lichidele inflamabile sunt prezente în
rezervoare i/sau conducte de vehiculare ce formeaz un mecanism complex, indiferent
dac sunt amplasate într-o încpere sau în aer liber, sub un acoperi sau neacoperite ;
b) utilaje ce presupun prezena lichidelor inflamabile în containere fixe sau mobile.
8.49.
Aditivii utilizai pentru protejarea împotriva incendiilor de lichide inflamabile necesit
avizul autoritilor.
8.50.
Concentraia aditivului trebuie specificat de productor. Aditivul trebuie s fie
compatibil cu lichidele inflamabile pentru care este utilizat.
8.51.
Cerinele minime depind de tipul de aditiv folosit. Urmtoarele criterii de proiectare
sunt aplicabile pentru aditivi AFFF :
a) densitatea minim de proiectare (de calcul) a amestecului trebuie s fie de
12,5 mm/min ;
b) fiecare surs de ap trebuie s asigure funcionarea sistemului minim 30 min ;
c) rezerva de aditiv trebuie s asigure funcionarea sistemului minim 30 min.
Reeaua de conducte
8.52.
Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor reelei ramificate sau inelare, de
alimentare cu ap a pulverizatoarelor (duzelor) se efectueaz dup aceeai metodologie ca
i în cazul instalaiei cu sprinklere.
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8.53.
Reeaua de conducte principale de alimentare cu ap se execut, de regul, de
form inelar, iar cea de conducte secundare cu pulverizatoare (duze), urmrete pe cât
posibil, forma obiectului protejat.
8.54.
Trebuie s fie luate msuri pentru asigurarea proteciei împotriva coroziunii pentru
toat reeaua de conducte atunci când sistemul nu poate fi activat în totalitate pentru cel
puin un test pe an. În funcie de condiiile de ambient existente, conductele galvanizate sau
cele de o calitate superioar acestora pot fi o soluie de protecie anticoroziv. Toate
conductele exterioare trebuie galvanizate atât la interior cât i la exterior.
8.55.

Se impune o protecie suplimentar pentru mediile deosebit de corozive.

8.56.
În absena altor specificaii, sistemul i sursa de ap trebuie s fie proiectate pentru
a asigura o stropire la nivelul tuturor pulverizatoarelor timp de 60 de secunde dup intrarea
în funciune a sistemului de detecie.
8.57.
Trebuie s se echipeze un dispozitiv de evacuare a apei în vederea evitrii
rmânerii acesteia pe conductele instalaiei. Toat reeaua suprateran de conducte trebuie
s reziste la o temperatur de 770 0C timp de 15 min.
Componentele instalaiei de stingere cu ap pulverizat
8.58. În proiectarea i execuia instalaiei i a componentelor instalaiei cu ap pulverizat
(pompe, conducte, valve, marcare, mentenan .a.) se aplic prevederile capitolelor
corespunztoare din SR EN 12845 : capitolele 4, 8, 9,10,13,15,17,18,19, 20, precum i
anexele J, H, I.
8.59.
Fiecare instalaie de stingere a incendiului cu ap pulverizat trebuie s fie
prevzut cu o supap de control i semnalizare. Supapa de control i semnalizare trebuie
s conin un robinet de oprire cu una din supapele de mai jos :
a) supap de alarm ap-ap în conformitate cu SR EN 12259-2 sau o reglementare
echivalent;
b) supap de alarm ap-aer în conformitate cu SR EN 12259-3 sau o reglementare
echivalent;
c) supap de curgere în conformitate cu SR EN 12259-9 sau o reglementare
echivalent.
8.60.
Fiecare supap de control i semnalizare trebuie s fie prevzut cu un sesizor de
presiune pentru a comanda la distan semnalul de alarm.
8.61.
Trebuiesc asigurate mijloace automate de comunicaie pentru a facilita informarea
direct a unei staii deservite de operator uman.
8.62.
Activarea manual a instalaiei de pulverizare a apei pentru stingerea incendiului
este acceptat ca unic modalitate de acionare a sistemului atunci când activarea automat
poate prezenta riscuri pentru personal sau poate provoca dificulti operaionale (ex:
acionri imprudente), doar cu acordul autoritilor.
8.63.
Atunci când instalaiile de pulverizare a apei pentru stingerea incendiului sunt
prevzute doar cu activri manuale, acestea trebuie supravegheate permanent de personal
specializat.
8.64.
Sistemele de detecie trebuie instalate în toate zonele protejate de sistemul de
stingere cu ap pulverizat i trebuie s respecte aspectele relevante din SR EN 54 (de
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exemplu SR EN 54-2, SR EN 54-3, SR EN 54-4, SR EN 54-5, SR EN 54-10 i SR EN 5411) sau reglementri echivalente.
8.65.
Temperatura de activare a sprinklerelor folosite ca detectoare de incendiu i a
comenzilor multiple trebuie s fie cât mai apropiat de o valoare cu 30 0C peste temperatura
maxim anticipat a ambientului, dar nu mai mic decât aceasta.
8.66.
Când este folosit aer sau gaz inert, presiunea de lucru a sistemului nu trebuie s
depeasc 3,5 bar, cu excepia cazurilor în care acest lucru face obiectul unor specificaii
oferite de productorul supapei de curgere. Linia de detectare a presiunii trebuie s fie
monitorizat.
8.67.
Reeaua de conducte folosite pentru detecie trebuie s fie realizat din oel sau
cupru. Reeaua folosit pentru detecie trebuie s fie realizat cu o pant de curgere de cel
puin 1 la 250 i trebuie s fie prevzut cu o supap de curgere în punctul cel mai de jos.
Sistemul de conducte folosit pentru detecie nu trebuie s aib în componene conducte cu
diametru nominal mai mic de 15 mm. Acest sistem trebuie s aib o capacitate de cel puin
10 l.
Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu ap pulverizat
8.68.
Pulverizarea apei se realizeaz în scopul creterii raportului între suprafaa
exterioar a picturilor i masa lor pentru a se obine un contact mai bun între ap i mediul
ambiant în zona focarului, intensificarea transferului de cldur i în consecin stingerea
rapid a incendiului.
8.69.

8.70.

Principalele particulariti ale pulverizatoarelor sunt :
a) factorul K;
b) unghiul conului format de jetul de ap pulverizat;
c) tolerana presiunii minime de funcionare;
d) -limitele spaiale.
Debitul de ap al unui pulverizator poate fi calculat cu relaia :

Q

K P

unde :
Q este debitul pulverizatorului (l/min);
K este constanta dat de productor;
P este presiunea în bar.
8.71. Alimentarea cu ap trebuie s asigure condiiile de presiune i debit necesare, pe
durata minim specificat în acest normativ, pentru riscul specific. Dac aceasta nu este
specificat, durata minim trebuie s fie de 60 de minute.
8.72. Dac funcioneaz simultan sub 20 de pulverizatoare se poate prevede o singur
surs de alimentare cu ap, cu un singur rezervor. Pentru celelalte cazuri se prevd dou
rezervoare.
8.73. Proiectarea alimentrii cu ap se face conform capitolului 9 din SR EN 12845.
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9.

Instalaii de stingere a incendiilor cu cea de ap

Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu
cea de ap
9.1.
Instalaiile de stingere a incendiilor cu cea de ap (standard de referin pentru
proiectare CEN/TS 14972:2011) se prevd pentru:
a) protecia elementelor de structur ale cldirii (grinzi, stâlpi etc.);
b) protecia echipamentelor instalaiilor tehnologice a recipientelor pentru lichide
combustibile cu temperaturi de inflamabilitate a vaporilor mai mari de 600C i gaze
inflamabile, a motoarelor cu ardere intern, precum i a gospodriilor de cabluri electrice cu
izolaie combustibil;
c) protecia împotriva radiaiei termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita
absorbia cldurii pân la limita care previne sau micoreaz avariile;
d) stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hârtie, textile, materiale
plastice etc.);
e) prevenirea formrii unor amestecuri explozibile în spaii închise, sau în spaii
deschise, prin diluarea amestecurilor explozive sau a scprilor de gaze ce pot forma
amestecuri explozive.
9.2.
Se recomand adoptarea instalaiilor de limitare i stingere a incendiilor cu cea de
ap în situaiile în care rezervele de ap sunt limitate sau când alimentarea cu ap se face
cu restricii.
9.3.
Instalaiile cu cea de ap se recomand pentru limitarea i stingerea incendiilor de
clas A, B i/sau C.
9.4.
Instalaiile de limitare i stingere a incendiilor cu cea de ap, nu sunt recomandate în
cazurile în care apa în contact cu substanele combustibile care ard, formeaz amestecuri
explozibile sau toxice.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu
cea de ap
9.5.
Componentele principale ale instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de ap
sunt urmtoarele:
a) sursa de alimentare cu ap;
b) rezervoare (sau recipiente) pentru stocarea rezervei de ap necesar stingerii
incendiilor cu cea de ap;
c) staia de pompare a apei (din rezervoarele de stocare, prin reeaua de conducte, la
duzele de pulverizare);
d) reeaua de conducte de alimentare cu ap a duzelor de pulverizare;
e) duze de pulverizare a apei;
f) armturi, aparate i dispozitive de comand, siguran i control;
g) instalaia proprie de detectare, semnalizare i comand în caz de incendiu;
h) sursele de alimentare cu energie electric.
9.6.
Dup modul de formare a ceei de ap necesar stingerii incendiului, se disting:
a) instalaii cu pulverizare direct a apei reci, la presiunea apei din conduct;
b) instalaii cu pulverizarea apei reci folosind un gaz de atomizare, de regul, aerul
comprimat sau azotul sub presiune.
9.7.
În cazul instalaiilor de stingere funcionând cu ap i aer (sau azot) comprimat
pentru formarea ceei de ap, pe lâng componentele de la art.10.5 mai intervin:
a) bateria cu butelii de aer (sau azot) comprimat;
b) dispozitivele de acionare a bateriei cu butelii de aer (sau azot) comprimat;
c) conductele de distribuie pentru aer (sau azot) comprimat;
d) armturi de închidere, siguran i control pentru aer (sau azot) comprimat;
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9.8.
Instalaiile cu pulverizarea direct a apei reci, la presiunea apei din conduct, pot
folosi duze de construcie obinuit (standard), având orificiile de refulare în permanen
deschise, sau duze de construcie special (automate), prevzute cu dispozitive de activare
termic (în funcie de temperatura provocat de incendiu).
9.9.
În primul caz, (art.9.8) instalaia este plin cu ap rece sub presiune pân la o
supap de comand i control, acionat de sistemul de detectare a incendiului. În caz de
incendiu, detectoarele transmit semnalul la centrala de detecie i semnalizare, care verific
autenticitatea semnalului i în caz afirmativ, comand deschiderea supapei, astfel încât apa
rece sub presiune din conducte se descarc direct prin toate duzele de pulverizare montate
pe conductele respective, formând ceaa de ap.
9.10.
În cazul al doilea, (art.9.8) instalaia este plin cu ap rece sub presiune pân la
duzele prevzute cu dispozitive de activare termic. În caz de incendiu, dispozitivele de
activare termic, deschid automat orificiile de refulare a duzelor, la o temperatur prestabilit
(de productorul duzelor) i apa rece sub presiune din conducte este pulverizat prin duze,
formând ceaa de ap.
9.11.
Instalaiile cu pulverizarea apei reci folosind un gaz de atomizare (aer comprimat
sau azot comprimat) sunt echipate cu duze automate, prevzute cu dispozitive de activare
termic i se pot realiza în urmtoarele sisteme:
a) cu o reea de conducte plin cu ap rece sub presiune pân la supapa de comand
i control i cu aer (sau azot) comprimat, de la supapa de comand i control pân la duze;
b) cu reele distincte de conducte, de ap rece sub presiune, respectiv de aer (sau azot)
comprimat, de la care se alimenteaz, prin conducte de racord, fiecare duz.
9.12.
La primul sistem, (art.9.11) în caz de incendiu, dispozitivele de activare termic
deschid orificiile de refulare ale duzelor, la temperatura prestabilit i aerul (sau azotul)
comprimat este evacuat prin duze. Datorit diferenei de presiune între presiunea apei i
respectiv, a aerului (sau azotului) comprimat, supapa de comand i control deschide
admisia apei reci sub presiune din conducte, care pulverizat prin duzele activate formeaz
ceaa de ap.
9.13.
(1) La al doilea sistem, (art.9.11) în caz de incendiu, dispozitivele de activare
termic deschid orificiile de refulare ale duzelor, la temperatura prestabilit i aerul (sau
azotul) comprimat antreneaz curentul de ap rece sub presiune, la fiecare duz activat,
prin fenomenul de ejecie, pulverizând apa sub form de cea.
(2) Acest sistem are aplicaii, în special, în instalaii locale de stingere a incendiului
cu cea de ap, când numrul duzelor este relativ mic. În instalaiile locale, apa i aerul (sau
azotul) comprimat pot fi stocate în butelii amplasate în vecintatea obiectului protejat
împotriva incendiului.
9.14.
Dup valorile presiunilor de pulverizare a apei (de lucru), instalaiile de stingere a
incendiilor cu cea de ap sunt:
a) instalaii cu presiune înalt : peste 34 bar;
b) instalaii cu presiune medie : între 12 bar i 34 bar;
c) instalaii cu presiune joas : între 6 bar i 12 bar.
9.15.
În funcie de modul în care se asigur stingerea incendiului în spaiul protejat,
instalaiile de stingere cu cea de ap pot fi:
a) cu inundare total;
b) cu inundare zonal;
c) cu inundare local;
9.16.
Inundarea total cu cea de ap se poate realiza numai la incinte închise, la care
uile, ferestrele, tubulaturile etc. se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversrii
ceei de ap.
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9.17.
(1) Pentru stingerea incendiilor din interiorul incintelor prin inundare total, întreg
spaiul incintei trebuie s fie umplut cu cea de ap, astfel încât procentul de oxigen s
scad, în timpul cel mai scurt posibil, sub valoarea de meninere a arderii.
(2) Inundarea total cu cea de ap a unei incinte, se realizeaz, de regul, prin
activarea simultan a tuturor duzelor de pulverizare a apei, amplasate în instalaia aferent
incintei.
9.18.
La sistemele cu inundare total, pentru incendii instantanee i de suprafa
(declanate de lichide inflamabile), cantitatea de cea de ap introdus, trebuie s acopere
pierderile prin scurgere datorate neetaneitilor. Suprafaa total - în m2 - a golurilor ce nu
pot fi închise nu trebuie s depeasc 3% din volumul - în m3 - al incintei protejate sau 10%
din suprafaa total - în m2 - a suprafeelor laterale i prilor superioare i inferioare ale
incintei. În situaia în care din motive tehnice sau tehnologice aceste condiii nu se pot
realiza, trebuie s se adopte un sistem de inundare local.
9.19.
(1) Inundarea zonal cu cea de ap, se realizeaz, în caz de incendiu, prin
activarea unui anumit grup de duze, amplasate, de regul, într-un compartiment de incendiu
al cldirii.
(2) În sistemul cu inundare zonal, se pot folosi duze automate, activate termic, sau
printr-un sistem propriu de detectare, semnalizare i comand, în caz de incendiu.
9.20.
(1) La sistemele cu inundare local, se asigur inundarea cu cea de ap pe
suprafee limitate sau în jurul obiectului protejat. Procedeul se folosete la stingerea
incendiilor de suprafa, în special de lichide combustibile sau suprafee solide i în general,
în spaii unde nu sunt condiii pentru inundare total.
(2) Sistemele cu inundare local, se activeaz în caz de incendiu, prin duze
automate, sau printr-un sistem propriu de detectare, semnalizare i comand.
9.21.
(1) Toate incintele protejate cu instalaii de stingere a incendiului cu cea de ap,
trebuie s fie echipate cu instalaii mecanice de ventilare – exhaustare capabile s asigure
evacuarea, dup incendiu, a degajrilor rezultate în urma incendiului (fum, gaze de ardere i
abur). Instalaiile trebuie s fie acionate cu butoane manuale, butoane amplasate centralizat
în apropierea uilor incintelor respective.
(2) Aceste instalaii trebuie s fie dimensionate corespunztor evacurii sigure i
complete a degajrilor. Ventilaia trebuie s asigure un debit echivalent cu minimum 10
schimburi orare. Tubulatura de evacuare trebuie s se realizeze pe trasee cât mai scurte i,
dac este posibil, fr a se traversa alte spaii neprotejate.
9.22.
Duzele de pulverizare trebuie s fie marcate de productor cu principalele lor
caracteristici tehnice, respectiv: tipul duzei, diametrul orificiului de refulare i protecia
anticorosiv.
9.23.
Temperatura nominal de declanare a duzelor prevzute cu sistem de activare
termic, trebuie s fie mai mare decât temperatura maxim a mediului ambiant în care sunt
montate (pentru a se evita declanarea fals), conform precizrilor productorului.
9.24.
Dup timpul de rspuns termic al duzelor cu funcionare automat prin sistem de
activare termic, duzele pot fi: cu rspuns termic rapid, special sau standard.
9.25.
Timpul de rspuns termic pentru fiecare tip de duze cu funcionare automat este
precizat de productor i intervine în stabilirea timpului de operare pentru formarea perdelei
de cea de ap i a timpului total de inundare a incintei protejate împotriva incendiului.
9.26.
Duzele se amplaseaz în funcie de riscul de incendiu, combustibilitatea i
rezistena la foc a elementelor de construcie, de poziia i dimensiunile grinzilor, stâlpilor
etc., ale diferitelor instalaii, utilaje sau stive de materiale, precum i de parametrii hidraulici
(debit, presiune, forma i caracteristicile jetului) dai de productor, astfel încât s se asigure:
a) intrarea în funciune a duzelor în cel mai scurt timp, de la momentul declanrii
incendiului;
b) intensitatea de stingere minim normat;
c) protecia elementelor portante ale construciei cu limit de rezisten la foc redus;
85

88

d)

realizarea unei perdele de cea de ap cât mai uniform pe suprafaa protejat.

9.27.
Duzele de pulverizare se amplaseaz în încperile i spaiile ce se protejeaz, în
aa fel încât s se realizeze o inundare rapid i uniform.
9.28.
Duzele se amplaseaz, de regul, perpendicular pe suprafaa protejat, direcia de
pulverizare a apei fiind de sus în jos.
9.29.
Duzele se monteaz pe ramificaiile (ramurile) conductelor reelei, cât mai aproape
de obiectul protejat, în funcie de tipul instalaiei de stingere a incendiului: cu inundare local,
zonal sau total.
9.30.
În cazul instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de ap, cu inundare total,
duzele se amplaseaz, de regul, la plafonul încperii.
9.31.
Dac prin instruciunile date de productor nu se specific altfel, la amplasarea
duzelor se recomand urmtoarele distane:
a) între duze i tavanul continuu, minimum 8cm i maximum 40cm ;
b) între duze i suprafaa (obiectul) protejat, minimum 60cm ;
c) între duze i pereii incintei, distana nu trebuie s fie mai mare decât jumtatea
distanei dintre duze;
d) distana dintre duze se stabilete în funcie de parametrii hidraulici ai duzelor indicai
de productor i de intensitatea minim de pulverizare a apei, dar se recomand s nu fie
mai mare de 1,5m;
e) dac obiectele existente în încpere sunt stivuite, introduse în cutii sau depozitate
pe etajere (exceptând cazul depozitelor cu stive înalte), spaiul liber în jurul duzelor trebuie
s fie de 0,90m (emisfer cu raz de 0,90m sub duze).
9.32.
Se recomand ca, duzele de pulverizare pentru obinerea ceei de ap, s fie
executate din metale i aliaje rezistente la coroziune.
9.33.
Duzele de pulverizare a apei trebuie s aib rezistena mecanic corespunztoare
utilizrii în condiii normale de funcionare a instalaiei de stingere a incendiilor cu cea de
ap (presiuni, temperaturi, deteriorri mecanice).
9.34.
Dac condiiile de amplasare i de funcionare a duzelor pot conduce la înfundarea
lor, trebuie s fie prevzute cu discuri de ruptur sau capace. Aceste dispozitive de obturare
trebuie s asigure o deschidere sigur, total i rapid, atunci când sistemul de stingere intr
în funciune, fr riscuri de accidente pentru personalul de intervenie i exploatare.
9.35.
La sistemele de stingere cu cea de ap, în special la cele cu inundare local sau
zonal, fixarea duzelor trebuie s fie sigur, pentru a nu permite desprinderea lor.
9.36.
Atât prin modul de amplasare i montare în instalaie, cât i prin msurile de
protecie, duzele se protejeaz împotriva deteriorrilor mecanice, a efectelor termice i a
influenelor reciproce în timpul declanrii lor.
9.37.
Pentru a evita colmatarea orificiilor duzelor de pulverizare a apei, pe ramificaiile
reelei de conducte pe care acestea sunt montate, se prevd filtre de ap.
9.38.
Pentru înlocuirea duzelor de pulverizare fin a apei, deteriorate sau declanate în
caz de incendiu, se prevede o rezerv de duze de acelai tip i cu aceleai caracteristici,
dup cum urmeaz:
a) pentru sisteme cu pân la 50 de duze, rezerva este de minimum 3 duze;
b) pentru sisteme cu 51 pân la 300 de duze, rezerva este de minimum 6 duze;
c) pentru sisteme cu 301 pân la 1000 de duze, rezerva este de minimum 12 duze;
d) pentru sisteme cu peste 1000 de duze, rezerva este de minimum 24 de duze;
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Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de ap
9.39.
Debitul specific qis (l/s) al unui tip i de duz de pulverizare pentru formarea ceei de
ap, de determin cu relaia:

qis

K P

unde :
Q este debitul pulverizatorului (l/min);
K este constanta dat de productor;
P este presiunea în bar.
9.40.
Tipul duzelor se alege din catalogul productorului în funcie de tipul instalaiei (de
înalt, medie sau joas presiune) i de modul de declanare, astfel încât valorile intensitilor
de pulverizare a apei sub form de cea, s fie mai mari sau cel puin egale cu valorile
intensitilor de stingere a incendiului.
9.41.
Aria de declanare simultan a duzelor, As (m2), reprezint aria în care sunt
acionate, în caz de incendiu, n duze din totalul de N duze existente într-un sector al
instalaiei de pulverizare a apei i este dat de relaia :

As
9.42.

>m2@ ;

nAp

n d N

Intensitatea de pulverizare a apei pe suprafaa protejat, ii (l/sm2), este dat de

raportul între debitul specific qis (l/s) i aria protejat Ap (m2):
qis
Ap

ii

9.43.

>l/sm2@

Intensitatea de stingere a incendiului, ii (l/sm2), este o caracteristic specific a

materialelor care sunt protejate i reprezint intensitatea minim de pulverizare a apei, ii
(l/sm2), la care arderea înceteaz :
is

qismin
Ap

>l/sm2@

în care qismin (l/s), reprezint debitul specific al duzei de pulverizare a apei, amplasat în
poziia cea mai dezavantajoas din punct de vedere hidraulic (în punctul cel mai înalt i mai
îndeprtat de punctul de alimentare cu ap a instalaiei).
Pentru stingerea incendiului cu cea de ap, trebuie îndeplinit condiia:

ii t is >l/sm2@
respectiv

ii t iimin >l/sm2@
9.44.
(1) Numrul n de duze care funcioneaz simultan, din numrul total N de duze care
se monteaz în instalaie, amplasate în aria de declanare, As , dintr-un sector al instalaiei,
se determin cu relaia
n

As
Ap
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(2) În funcie de natura materialelor combustibile, respectiv de valorile intensitilor
de stingere ale acestora (care variaz între 0,07 l/sm2 i 0,17 l/sm2), se recomand ca aria
de declanare simultan a duzelor, As , s nu depeasc 200 m2.
9.45.

Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor, Qis (l/s), se determin

considerând funcionarea simultan a duzelor de pulverizare a apei amplasate în aria de
declanare, A s , a duzelor dintr-un sector al instalaiei, cu relaia
n

Qis

¦q
j 1

în care 

is j

>l/s@

qis este debitul specific al unei duze de tip i, în l/s;
n – numrul duzelor de acelai tip, i, prevzute s funcioneze simultan în aria de
declanare, As .
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10.
Branamentele instalaiilor interioare de stingere cu ap a
incendiilor la reelele exterioare
10.1.
Fiecare cldire sau grup de cldiri dintr-o incint, prevzut cu instalaii de stins
incendiu, se alimenteaz de regul, printr-un singur branament.
10.2.
Pot fi prevzute dou branamente în situaiile în care nu se poate realiza debitul
necesar printr-un singur branament;
10.3.
(1) În situaiile în care nu se pot asigura cerinele de la art. 10.2 precum i în
cazurile în care reeaua exterioar nu prezint continuitate în asigurarea debitului i presiunii
ori atunci când investitorul dorete o mai mare siguran în exploatare, se admite
alimentarea printr-un branament de la reeaua exterioar i altul de la o surs proprie de
rezerv de ap, dimensionat conform normativului.
(2) În acest caz trebuie s se monteze ventile de reinere pe legtura reelei
exterioare la sursa proprie
10.4.
În cazul prevederii mai multor branamente, pe fiecare din ele se monteaz armturi
de închidere, precum i ventil de reinere, astfel încât s poat fi scoase separat din
funciune în caz de avarii i s împiedice circulaia apei în sens invers, prin contor.
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11.
Reele exterioare de alimentare cu ap pentru stingerea
incendiilor
11.1.
Reelele exterioare de alimentare cu ap pentru stingerea incendiilor aferente
ansamblurilor de cldiri i incinte industriale se fac, de regul, comune cu cele pentru apa
menajer sau industrial.
11.2.
Realizarea unei reele exterioare separate de alimentare cu ap pentru incendiu se
recomand atunci când este raional din punct de vedere economic sau când este cerut
de considerente speciale. Se recomand reele inelare pentru debite de incendiu mai mari de
20 l/s.
11.3.
(1) Reelele exterioare de alimentare cu ap pentru stingerea incendiilor, se împart
în sectoare prin vane de sectorizare, dup cum urmeaz:
a) la grupuri de cldiri cu reele inelare, în aa fel încât s se poat izola, în caz de
avarie, poriuni de maximum 300 m;
b) la incinte industriale, astfel încât s nu se scoat din funciune, în caz de avarie, mai
mult de 10 hidrani sau dou tunuri de ap pentru stingerea incendiului.
(2) Vanele de sectorizare se sigileaz în poziia „normal deschis“.
11.4.
Nu se admite trecerea reelelor exterioare de alimentare cu ap pentru stingerea
incendiului neprotejate corespunztor, prin cldiri, subsoluri tehnice, precum i prin canale
de conducte, cabluri etc. care prezint risc de incendiu sau explozie numai în condiiile în
care se asigur funcionarea acestora pentru timpul normat de funcionare al acestora prin
separri sau compartimentri corespunztoare.
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12. Rezervoare i bazine pentru rezerva de ap necesar stingerii
incendiilor. Surse de ap.
Rezerva de ap
12.1.
Rezerva de ap necesar stingerii incendiilor se stabilete conform prevederilor din
normativ. Aceasta se asigur din una sau mai multe surse de alimentare cu ap.
12.2.

(1) Alimentarea cu ap a instalaiilor de stingere a incendiilor se realizeaz din:
a) reeaua de distribuie public;
b) rezervoare de acumulare cu capacitate total i staie de pompare;
c) rezervoare de acumulare cu capacitate capacitate redus i staie de
pompare;
d) surse inepuizabile i staie de pompare;
e) rezervor tampon închis i staie de pompare.
(2) Pentru instalaiile cu hidrani interiori se admit alimentrile cu ap prevzute la alin. (1)
lit. a) i b).
(3) Pentru instalaiile cu hidrani exteriori se admit alimentrile cu ap prevzute la alin. (1)
lit. a), b), c) i d).
(4) Pentru instalaiile cu sprinklere se admit alimentrile cu ap prevzute la alin. (1) lit. b),
c) i e) conform precizrilor de la art. 7.112 – 7.116.
(5) Pentru instalaiile cu ap pulverizat, cea de ap i spum se admit alimentrile cu ap
prevzute la alin. (1) lit. b).
12.3.
(1) Reeaua de distribuie public trebuie s asigure necesarul de ap pentru
stingerea incendiilor conform prevederilor din normativ sau celor din reglementrile tehnice
specifice.
(2) Se pot adopta solutii de alimentare c apa prezentate în articolul 12.2, lit. a), b),
c) i e) cu urmatoarele conditii:
a) instalatia de incendiu se racordeaza direct la conducta de alimentare cu apa daca
compania de apa certifica în scris functionarea retelei pe durata neîntrerupt la debitul si
presiunile necesare functionarii instalatiei de stingere a incendiilor
b) rezervoare de acumulare cu capacitate total i staie de pompare, cand compania
de apa nu asigura debitul si presiunea pe durata neintrerupta, necesare functionarii
instalatiei de stingere a incendiilor
c) rezervoare de acumulare cu capacitate capacitate redus i staie de pompare, daca
compania de apa certifica în scris functionarea retelei la debitul constant, dar insuficient
functionarii instalatiei de stingere a incendiilor, pe perioada neintrerupta;
d) rezervor tampon închis i staie de pompare dac compania de apa certific în scris
functionarea pe perioada neintreupta a retelei, la debit si presiune constante, dar insuficient
functionarii instalatiei de stingere a incendiilor i solutia se adopt conform capitolului 9.5 din
SR EN 12845;.
(3) Rezerva de ap se determin pentru fiecare categorie de instalatie de stingere a
incendiilor în parte.
12.4.
(1) Rezerva de ap necesar stingerii incendiilor se poate pstra în rezervoare de
acumulare independente sau comune, care servesc i ali consumatori.
(2) Rezerva de ap pentru instalaiile automate pentru stingerea incendiilor se pstreaz în
compartimente separate.
12.5.
Se prevede rezerv de ap intangibil pentru instalaiile de stingere cu sprinklere,
sprinklere deschise, ap pulverizat, cea de ap i spum.
12.6.
În mod excepional, se admite s se utilizeze pentru stingerea incendiului apa
potabil sau industrial ori apa rece de alimentare a centralelor de ap cald ale incintei
respective, dac procesul tehnologic permite acest lucru i pentru utilizarea ei nu se
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manevreaz mai mult de 2 vane din staia de pompare sau din cmine exterioare accesibile
în timpul incendiilor i astfel amplasate sau telecomandate încât s poat fi acionate în timp
util.
12.7. În scopul supravegherii permanente a alimentrii normale cu ap a rezervoarelor se
prevd instalaii pentru semnalizare optic i acustic a nivelului rezervei de incendiu, care
s permit, în caz de necesitate, luarea msurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim
de avarii, stabilite prin instruciunile de exploatare (înlturarea avariilor în timp util,
restrângerea sau suprimarea unor consumuri, întrirea regimului de supraveghere etc.).
12.8.
Rezervoarele i castelele de ap se prevd cu traductoare de nivel pentru comanda
automat a pompelor. De asemenea se pot prevedea indicatoare de nivel montate pe
rezervoare.
12.9.
Când rezerva de incendiu este mai mare de 1.000 m3, aceasta se pstreaz în cel
puin dou rezervoare sau compartimente ale rezervorului, legate între ele, proiectate astfel
încât s poat fi scoase individual din funciune.
12.10. La instalaiile care au rezerva de incendiu mai mic de 1.000 m3 i sunt prevzute cu
un singur rezervor, se face o legtur între conducta de aduciune a apei i cea de debitare
(plecare), prin ocolirea pompelor, care s fie folosit pentru alimentarea cu ap direct de la
surs pe timpul când rezervorul este scos din funciune (pentru a fi splat sau reparat).
12.11. La toate rezervoarele i bazinele amplasate la o distan mai mic de 1.000 m de
construcie, inclusiv la cele interioare, se prevede posibilitatea alimentrii cu ap direct din
acestea a pompelor mobile de intervenie în caz de incendiu prin intermediul racordurilor
Storz DN 100. Fac excepie rezervoarele independente i compartimentele rezervoarelor
pentru instalaiile automate precum i rezervoarele interioare cu capacitate de maximum
10 m3 i rezervoarele la care nu se asigur înlimea maxim de aspiraie .
12.12. Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare
exterioare, precum i punctele de staionare a pompelor sunt amplasate la minimum 10 m de
cldirile cu nivel de stabilitate la incendiu I - II i la 20 m de cele încadrate în nivelurile de
stabilitate III - IV sau fa de depozite deschise de materiale i lichide combustibile.
12.13. Râurile, lacurile, iazurile sau fântânile cu debit suficient i cu adâncime
corespunztoare pot fi amenajate pentru a servi la alimentarea cu ap în caz de incendiu,
asigurându-se accesul autovehiculelor de intervenie i posibilitile de alimentare a
autopompelor sau, dup caz, a unor pompe fixe, la debitul de calcul.
12.14.

Rezervoarele se pot amplasa în interiorul cldirilor sau în exteriorul acestora.

12.15. (1) Amplasarea rezervoarelor i a bazinelor de ap pentru stingerea incendiilor se
face astfel încât s fie asigurat accesul mainilor de intervenie pentru incendiu la punctele
de alimentare.
(2) Racordurile fixe ale autovehiculelor de intervenie la punctul de alimentare cu
ap direct din rezervor la conductei de aspiraie trebuie s aib garnituri de absorbie i
racord înfundat, prevzut cu lan i asamblat la racordul fix, pentru a se evita ptrunderea
corpurilor strine în conducta de aspiraie i înfundarea acesteia. Punctele de staionare i
alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare,
conform SR ISO 3864 i meninute libere.
12.16. În sistemele de stingere a incendiilor cu pompe mobile, alimentate direct din
rezervoare (bazine), amplasarea se face astfel încât s se asigure intervenia cu ap la
cldiri i depozite, considerând lungimea maxim a furtunului (dispozitivului de intervenie)
de 150m în cazul motopompelor i 200m în cazul autopompelor.
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12.17. (1) Durata pentru refacerea rezervei de ap pentru incendiu, Tr, se alege conform
prevederilor din tabelul 12.1.
(2) Refacerea rezervei de ap pentru stingerea incendiilor se face, de regul, pe
seama retrângerii consumului pentru alte nevoi, precizându-se msurile necesare a se lua în
funcionare a instalaiilor
12.18. (1) Se admite, în condiiile normativului, ca surs de ap pentru instalaiile de
stingere cu sprinklere i/sau ap pulverizat utilizarea rezervoarelor tampon închise. Nu se
admite alimentarea de la aceleai rezervor tampon închis a altor consumatori de ap.
(2) Rezervorul tampon închis trebuie s fie accesibil pentru inspecie din interior i
din exterior. Acesta trebuie s fie protejat împotriva coroziunii.
(3) Conducta de refulare a rezervorului tampon închis trebuie s fie amplasat la
maximum 0,05 m fa de marginea inferioar a rezervorului.
12.19. În situaiile în care rezervorul tampon închis reprezint singura surs de alimentare
cu ap, acestea trebuie echipate cu dispozitive de alarmare a nivelului de presiune sczut de
aer i respectiv a nivelului sczut de ap, dispozitive care trebuie alimentate separat de
circuitele aferente compresorului de aer.
Tabelul 12.1
Durata pentru refacerea rezervei de ap pentru incendiu
Denumirea obiectivelor alimentate cu ap
Cldiri civile echipate cu instalaii de stingere cu sprinklere
Cldiri civile care nu sunt echipate cu instalaii de stingere cu sprinklere
Construcii de producie i depozitare cu risc de incendiu foarte mare i mare
Construcii de producie i depozitare cu risc de incendiu mijlociu i debit de
stingere mai mare de 25 l/s
Construcii de producie i depozitare cu risc de incendiu mijlociu i debit de
stingere mai mic de 25 l/s
Construcii de producie i depozitare cu risc de incendiu mic i debit de
stingere mai mare de 25 l/s
Construcii de producie i depozitare cu risc de incendiu mic i debit de
stingere mai mic de 25 l/s

Tr
(ore)
36
24
24
24
36
36
48

Nota 1: Pentru obiectivele situate în zone la care sursele de ap au debite insuficiente sau
sunt situate la distane mari, proiectantul poate stabili, de la caz la caz, prelungirea duratei
de refacere a rezervei de ap de incendiu pân la maximum 72 ore, cu condiia de a justifica,
prin proiect, acest lucru.
Nota2: Dac debitul sursei de alimentare este insuficient pentru refacerea rezervei de ap în
timpul prevzut mai sus, se admite prelungirea termenului de refacere, mrindu-se rezerva
cu volumul de ap ce nu poate fi completat.
Nota 3: Prin debit de stingere se înelege suma debitelor tuturor instalaiilor de stingere.

12.20. (1) Volumul de aer al rezervorului tampon închis nu trebuie s fie mai mic decât o
treime din volumul total al rezervorului.
(2) Presiunea în rezervor trebuie s fie de maximum 12 bar.
(3) Presiunea aerului i debitul de ap de la rezervor trebuie s asigure cerinele
funcionale ale instalaiei de stingere la punctul de alimentare a acestora.
(4) Volumul minim de ap din rezervorul tampon închis trebuie s aib:
a) 15 m3 pentru LH i 23 m3 pentru LH i OH1 pentru cele care au o singur
alimentare;
b) 15 m3 pentru LH i toate clasele OH pentru cele care au o dubl alimentare.
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12.21. Sursele inepuizabile sunt constituite din surse de ap naturale sau artificiale cum ar
fi râurile, canalele i lacurile, care pot asigura cantitatea de ap necesar funcionrii
instalaiilor pentru tot timpul anului. Sursele inepuizabile trebuie s îndeplineasc condiiile
seciunii 9.4 din SR EN 12845.
12.22. Sursele de ap pentru sprinklere trebuie s îndeplineasc condiiile seciunii 9.6 din
SR EN 12845.
12.23. Temperatura maxim a apei nu trebuie s fie mai mare de 400C. Dac se utilizeaz
pompe submersibile, temperatura apei nu trebuie s depesc 250C, cu exepia cazului în
care pompele utilizate pot fi utlizate pentru temperaturi ale apei de pân la 400C
12.24. Scoaterea din funciune a surselor de alimentare cu ap trebuie s se realizeze
astfel încât:
a) s se permit accesul la elementele componente cum ar fi filtre, staie de pompare,
clapete antiretur i aparatura de msur i control;
b) orice avarie care se produce la una din sursele de alimentare cu ap s nu
influeneze celelalte surse de alimentare cu ap;
c) lucrrile specifice pentru întreinere la una din sursele de alimentare cu ap nu
influeneaz funcionarea celorlalte surse de alimentare cu ap.
Cminele de alimentare direct cu ap a pompelor mobile în caz de incendiu
12.27.
(1) În cazul în care presiunea din reea se asigur prin pompe fixe, dac
rezervoarele sunt situate la distane mai mici de 200 metri de construcii trebuie s se
asigure i posibilitatea alimentrii pompelor de incendiu mobile direct din aceste rezervoare.
(2) Cminele de alimentare direct cu ap a pompelor mobile în caz de incendiu se
aleg conform prevederilor prezentului normativ sau a reglementrilor tehnice echivalente. .
(3) Amplasarea cminelor trebuie s se fac în afara zonelor carosabile, pe
platforme betonate sau fâii libere de teren amenajate corespunztor pentru accesul
pompelor mobile.
(4) Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu la cminele de alimentare
cu ap trebuie s fie amplasate la cel puin 10 metri de cldirile încadrate în nivelul I sau II
de stabilitate la incendiu i la cel puin 15 metri de cldirile încadrate în nivelul III, IV sau V de
stabilitate la incendiu sau de depozitele deschise.
12.28. În funcie de modul în care se face alimentarea cu ap a pompelor mobile, cminele
sunt de dou tipuri:
a) cmin tip A, la care alimentarea pompelor mobile se face prin aspirarea apei din
cmin. Alctuirea cminelor de tip A este prezentat în figura 12.1;
b) cmin tip B, la care alimentarea pompelor mobile se face prin racorduri din
exteriorul cminului. Alctuirea cminelor de tip B este prezentat în figura 12.2.
12.29. (1) Cminele tip A se folosesc când alimentarea cu ap pentru stingerea incendiilor
se face direct din rezervoare, bazine sau alte surse i anume când:
a) distana de la sursele de alimentare cu ap pân la drumul sau platforma care
asigur accesul pompelor mobile depete 2 metri;
b) nivelul capacului de vizitare al rezervoarelor sau al bordurii bazinelor altor surse
de alimentare cu ap se afl cu peste 0,5 metri deasupra nivelului prii carosabile de la locul
de staionare al pompelor mobile în poziie de ateptare.
(2) Cminele tip B se folosesc când alimentarea cu ap pentru stingerea incendiilor
se face de la rezervoare sau bazine, prin intermediul racordurilor, sub presiunea din
conducte.
(3) Dimensionarea cminelor trebuie s fie dimensionate corespunztor necesitilor
de acces i manevrabilitate precum i de adâncimea de înghe a terenului. Numrul de
cmine se stabilete în funcie de debitul necesar pompelor mobile pentru stingerea
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incendiilor, în ipoteza cea mai dezavantajoas. Zonarea adâncimii maxime de înghe este
prezentat în anexa 32.
12.30. La alctuirea cminelor pentru alimentarea direct cu ap a pompelor mobile în caz
de incendiu trebuie s se respecte urmtoarele:
a) distana de la axa conductei de alimentare pân la fundul cminului trebuie s fie
de minimum 40 cm;
b) distana de la partea superioar a cminului A pân la axa conductei de
alimentare nu trebuie s depeasc înlimea de aspiraie a pompei mobile. La cminele tip
B aceast condiie se refer la distana dintre axa conductei de alimentare cu ap i axa
racordului (numerotat cu 7 din figura 12.2);
c) la cminele tip A capacele trebuie s fie montate cu faa superioar situat între
30 i 40 cm fa de nivelul terenului. La cminele tip B aceast condiie se refer la distana
dintre axa racordului (numerotat cu 7 din figura 12.2) i teren care trebuie s fie de minimum
30 cm.;
d) Pardoseala cminului trebuie s aib o pant de 3% spre o ba cu dimensiunile
de 40 x 40 i înlime de minimum 30 cm;
e) Cminele trebuie s fie semnalizate conform ISO 3864 i ISO 7010
precizându-se diametrul i debitul conductei de alimentare.
f) cminele se echipeaz cu iluminat de siguran pentru continuarea lucrului.
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri

Figura. 12.1 Cmin de alimentare direct cu ap a pompelor mobile de tip A
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1 – perei i radier, 2 – capac i ram, 3– trepte, 4 – conduct de alimentare, 5 – armtur, 6
– tij de manevr a robinetului, 7 – suport pentru ghidarea tijei

Figura. 12.2 Cmin de alimentare direct cu ap a pompelor mobile de tip B
1 – perei i radier, 2 – capac i ram, 3 – trepte, 4 – conduct de alimentare, 5 – suport
pentru fixarea conductei, 6 – armtur, 7 – racord înfundat, 8 – tij de manevr a robinetului,
9 – suport pentru ghidarea tijei, 10 – robinet de golire
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13.
Staii de pompare a apei i compresoare de aer destinate
stingerii incendiilor
13.1.
În cazul în care se prevd pompe fixe de alimentare cu ap pentru stingerea
incendiilor este obligatorie montarea unei pompe de rezerv, egal cu cea mai mare pomp
din grupul celor în funciune, în urmtoarele situaii:
a) construcii i grupuri de construcii la care debitul de ap pentru incendiu
exterior depete 20 l/s;
b) construcii industriale sau civile care sunt prevzute cu instalaii automate de
stingere (sprinklere standard sau sprinklere deschise, pulverizatoare);
c) cldirile civile, de producie i depozitare la care, pentru stingerea incendiilor
din interior, se folosesc dou jeturi simultane.
13.2.
Alimentarea cu energie electric a pompelor i a robinetelor de incendiu se face în
conformitate cu Normativul I7 sau o alt reglementare tehnic echivalent aplicabil.
13.3.
(1) Pompele trebuie acionate de motoare electrice sau diesel, capabile s asigure
cel puin puterea cerut.
(2) În cazurile în care este obligatorie i nu se poate asigura a doua surs de
energie electric (de rezerv), se monteaz pompe fixe cu motor cu ardere intern, cu
pornire automat. Se admite, de asemenea, folosirea în acest scop a pompelor cu abur (in
cazul în care este asigurat alimentarea lor permanent printr-o conduct separat, direct de
la surs).
(3) În cazuri justificate tehnic, în care nu exist posibilitatea asigurrii unei surse de
baz de alimentare cu energie electric pentru pompe, se admite utilizarea motoarelor cu
ardere intern.
13.4.
Pompele de incendiu sunt acionate automat i/sau manual. În cazul în care
pompele sunt acionate automat, se prevede, în mod obligatoriu, i acionare manual.
13.5.

Oprirea pompelor, în toate cazurile se face manual, din staia de pompare.

13.6.
Pompele de incendiu cu pornire automat, ce servesc numai reelele cu hidrani
exteriori, se prevd i cu dispozitive (butoane marcate corespunztor), care s permit
acionarea lor cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarm, în caz de
incendiu.
13.7.
Timpul maxim admis pentru manevrarea a maximum dou robinete, ce permit
utilizarea rezervei de ap de incendiu pentru incendiu i pornirea pompelor fixe de rezerv
pentru funcionarea hidranilor este, de asemenea, de 5 minute
13.8.
(1) Pornirea pompelor de incendiu se realizeaz, conform instruciunilor de
funcionare a instalaiei, în unul din urmtoarele moduri:
a) manual, din staia de pompare, sau de la distan, prin acionarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lâng fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de
incendiu prevzute s lucreze independent de presiunea din hidrofor,
b) prin comand din staia de pompare, serviciul pentru situaii de urgen, atunci când
exist, i din diferite puncte ale construciilor din incint - în cazul pompelor de incendiu care
alimenteaz cu ap reele separate;
c) automat, la scderea presiunii din reea.
(2) Intrarea pompelor în funciune succesiv se asigur temporizat, în cazul staiilor
de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile i declanarea aparaturii
de protecie, conform instruciunilor de funcionare.
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13.9.
Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din staia de pompare.
Pentru acionarea pompelor de incendiu, care lucreaz independent de presiunea din
rezervorul tampon închis, se prevd butoane de pornire din casa pompelor i de la fiecare
hidrant, iar oprirea se face din staiile de pompare prin acionare manual, la terminarea
incendiului.
13.10.

Se admite oprirea automat a pompelor numai în cazul lipsei de ap.

13.11. Instalaiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere standard sau sprinklere
deschise, ap pulverizat) au asigurate debitele i presiunile de stingere pe tot timpul
teoretic de intervenie prin staii de ridicare a presiunii, cu alimentare din dou surse de
energie (normal i de rezerv).
13.12. Acionarea pompelor destinate alimentrii cu ap a reelelor cu hidrani în sistem
aer-ap se face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant, care acioneaz i electrovana
care delimiteaz reeaua de alimentare cu ap.
13.13. Instalaiile de tip sprinkler, prevzute cu pompe cu pornire automat, se echipeaz
i cu pompe pilot, care s asigure acoperirea eventualelor pierderi din reea i meninerea
presiunii în instalaie.
13.14. (1) Pompele de incendiu se monteaz astfel încât nivelul rezervei de ap pentru
incendiu s fie mai sus decât partea superioar a corpului pompei (pomp înecat).
Conductele de legtur între pompe i rezervor nu se monteaz deasupra nivelului rezervei
de ap pentru incendiu. Fac excepie pompele prevzute cu sisteme de autoamorsare
avizate de organele abilitate, care se monteaz conform indicaiilor productorului.
(2) Se admit pompe submersibile în condiiile prevzute de SR EN 12845.
(3) Pentru acoperirea eventualelor pierderi în reea i meninerea presiunii în
instalaie se asigur pompe-pilot amplasate în staiile de pompare a apei de incendiu; în
cazul pornirilor dese, anormale, se analizeaz cauzele i se iau msuri pentru reducerea
pierderilor din reea.
13.15. Pentru încercarea periodic a pompelor de incendiu se recomand asigurarea
posibilitii întoarcerii apei în rezervor.
13.16. Schema instalaiei, calculul i execuia reelelor, rezervoarelor tampon închise,
rezervoarelor i a conductelor din staiile de pompare se fac astfel încât, în cazul unei avarii,
în orice poriune a acestor conducte i ale elementelor acestora s se poat asigura
condiiile de debit i de presiune pe durata teoretic a incendiului.
13.17. Aparatele de automatizare i comand, precum i tablourile electrice se protejeaz
împotriva umiditii, fie prin amplasarea în încperi uscate la temperatura indicat de
productor, fie prin montarea în cutii (dulapuri) capsulate.
13.18. Este indicat ca fiecare pomp pentru stins incendiul s aib conduct proprie de
aspiraie din rezervorul de ap.
13.19. Când se monteaz mai mult de dou pompe, pentru una sau mai multe reele, se
admite prevederea unei conducte de aspiraie - tip colector - prevzut cu cel puin dou
sorburi, calculate fiecare pentru întregul debit teoretic în caz de incendiu i astfel realizate
încât, în cazul unei avarii la elementele componente, s se asigure funcionarea instalaiei la
parametrii proiectai.
13.20.
astfel:

(1) Refularea, respectiv legarea pompelor la reelele de distribuie aferente, se face
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a) la instalaiile de stingere cu sprinklere standard sau sprinklere deschise, cea
de ap sau ap pulverizat se prevede un distribuitor propriu instalaiei, separat i
independent, alimentat prin minimum dou conducte, fiecare asigurând debitul maxim
necesar. Din acest distribuitor se alimenteaza numai instalatiile de sprinklere, prin dou
conducte, dimensionate fiecare pentru intreg debitul, pân la instalatia interioara de
distribuie, respectiv pân la Aparatul de Control i Semnalizare (ACS);
b) la instalaiile de stingere cu hidrani exteriori, respectiv cu hidrani interiori, se
prevede câte o conduct proprie de refulare.
13.21. Prin distribuitorul prevzut la art. 13.20 trebuie s se asigure alimentarea instalaiilor
de stingere de la autospecialele de intervenie în cazurile prevzute în normativ.
13.22. Staiile de pompare pentru apa de incendiu pot fi instalate în cldiri independente sau
pot fi înglobate în cldiri civile sau industriale care au risc de incendiu mijlociu, mic sau alipite
de acestea.
13.23. Încperile staiilor de pompare, înglobate sau alipite cldirilor cu alte destinaii, se
separ de restul cldirii prin perei cu rezistena la foc de cel puin REI 180 i planee cu o
rezistena la foc de minimum REI 90, având acces direct din exterior. Se admite
comunicarea i cu coridorul comun, printr-o u având rezistena la foc de minimimum
EI1 90-C asigurându-se accesul nerestricionat.
13.24. Cldirile independente ale staiilor de pompare trebuie s asigure cerinele
nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau II, iar în cazul când exist numai o pomp de
incendiu, ele trebuie s asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. Nu se admit construcii cu
structuri metalice neprotejate sau protejate parial.
13.25. Încperile în care se gsesc pompele de incendiu se prevd cu legtur telefonic
direct cu serviciul privat/voluntar pentru situaii de urgen, atunci când debitul de incendiu
interior i exterior este mai mare de 20 l/s i dou surse de alimentare cu energie electric
(vezi Normativul I 7).
13.26. Indiferent de debit, încperea staiei de pompare se prevede i cu iluminat de
siguran pentru continuarea lucrului, conform Normativului I7 sau o alt reglementare
tehnic echivalent aplicabil.
13.27. Echipamentul de rezerv (exclusiv pompa de rezerv) pentru ridicarea presiunii i
asigurarea debitului de ap se monteaz într-o încpere separat de cea a echipamentului
normal, zidul de separare fiind minim REI 120. În pereii de separare se prevd ui de
comunicare EI1 90-C. Similar se amplaseaz i se separ i grupurile electrogene.
13.28. La instalaiile de pompare cu recipiente hidropneumatice de incendiu se prevede
compresor de aer.
13.29. Compresoarele pentru instalaiile cu sprinklere din sistemele ap-aer trebuie s
asigure umplerea cu aer a instalaiei în maximum 20 minute.
13.30. Compresoarele pentru instalaiile cu sprinklere din sistemele ap-aer se prevd cu
acionare manual i cu semnalizarea scderii presiunii aerului. Se interzice acionarea
automat a compresoarelor.
13.31. La stabilirea simultaneitilor i duratelor de funcionare ale diferitelor sisteme de
protecie împotriva incendiilor, pentru dimensionarea staiei de pompare i a reelei
exterioare de alimentare cu ap, se ine seama de urmtoarele:
a) dac instalaia are hidrani interiori i hidrani exteriori de incendiu, se consider – la
construciile civile, de producie sau depozitare, categoria de importan normal –
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funcionarea hidranilor de incendiu interiori timp de 10 min, iar a celor exteriori în
urmtoarele 180 minute.
b) la cldirile foarte înalte i la cele industriale multietajate cu înlimea mai mare de 20
metri, în primele dou ore se asigur funcionarea, fie a hidranilor de incendiu interiori, fie a
celor exteriori, instalaia dimensionându-se la debitul cel mai mare, iar în urmtoarea or, se
asigur funcionarea numai a hidranilor de incendiu exteriori;
c) la cldirile cu sli aglomerate, cldirile monobloc i cldirile înalte, în prima or se
asigur funcionarea, fie a hidranilor de incendiu interiori, fie a celor exteriori, instalaia
dimensionându-se la debitul cel mai mare, iar în urmtoarele dou ore, se asigur
funcionarea numai a hidranilor de incendiu exteriori;
d) pentru construciile civile, de producie i depozitare care au nivelul de stabilitate la
incendiu I sau II, în care densitatea sarcinii termice, determinat prin calcul, este mai mic de
210 MJ/m2, precum i cele echipate cu instalaii automate de stingere, cu excepia cldirilor
cu sli aglomerate, înalte i foarte înalte, funcionarea instalaiilor cu hidrani exteriori se
asigur timp de 2 ore iar a hidranilor de incendiu interiori timp de 10 minute;
e) pentru construciile civile cu nivel de stabilitate la incendiu III, IV i V, cu excepia
cldirilor cu sli aglomerate, timpul teoretic de funcionare al hidranilor exteriori este de 120
minute iar a hidranilor de incendiu interiori timp de 10 minute;
f) pentru parcajele subterane din categoria P1 i P2, definite conform reglementrilor
tehnice specifice, care nu sunt echipate cu instalaii de stingere cu sprinklere, parcaje
supraterane închise cu maximum dou niveluri în primele 30 de minute se asigur
funcionarea hidranilor de incendiu interiori iar în urmtoarele 180 minute, se asigur
funcionarea numai a hidranilor de incendiu exteriori.
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Partea a III-a
PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALAIILOR DE STINGERE A
INCENDIILOR CU GAZE
Gazele utilizate în instalaiile fixe de stingere a incendiilor sunt: dioxidul de carbon
(CO2), gazele inerte i gazele menionate în capitolul 15 din prezentul normativ.

14. Instalaii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de stingere a incendiilor
cu dioxid de carbon
Sisteme de stingere a incendiului cu dioxid de carbon
14.1
(1) Proprietile dioxidului de carbon, mecanismul stingerii incendiului cu dioxid de
carbon i domeniile recomandate pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu dioxid de
carbon, sunt prezentate în anexa nr.16.
(2) CO2 trebuie s fie în conformitate cu EN 25923 sau o reglementare echivalent.
14.2.
În funcie de modul în care asigur stingerea incendiului în incinta protejat,
instalaiile de stingere cu dioxid de carbon pot fi realizate în sisteme de:
a) inundare total;
b) stingere local.
14.3.
Sistemul de stingere prin inundare total cu dioxid de carbon se realizeaz numai la
incinte închise la care golurile existente (ui, ferestre, trape, tubulaturi etc.), pot fi închise
înainte sau simultan cu începerea deversrii dioxidului de carbon. Prin inundare total se pot
stinge incendiile de suprafa, incendiile declanate în masa de material combustibil solid
sau incendiile produse la generatoare sau echipamente electrice.
14.4.
Pentru stingerea incendiilor prin inundare total, întreg spaiul incintei protejate
trebuie s fie umplut cu dioxid de carbon astfel încât concentraia de oxigen s scad în
timpul cel mai scurt posibil sub valoarea de meninere a arderii.
14.5.
La sistemele de stingere cu inundare total a incendiilor instantanee i de suprafa
(de lichide inflamabile), cantitatea (masa) de dioxid de carbon introdus trebuie s acopere
pierderile datorate neetaneitilor. Suprafaa total (m2) a golurilor ce nu pot fi închise nu
trebuie s depeasc 3% din volumul incintei (m3) protejate, sau 10% din aria total (m2) a
suprafeelor laterale i a prilor superioare i inferioare ale incintei. În situaia în care din
motive tehnice sau tehnologice aceste condiii nu se pot realiza, se adopt sistemul de
stingere local.
14.6.
La sistemul de stingere local trebuie s se asigure inundarea cu dioxid de carbon
pe suprafee limitate. Sistemul se folosete la stingerea incendiilor de suprafa, în special
de lichide combustibile sau materiale combustibile solide, în incinte unde nu sunt asigurate
condiii pentru inundarea total. Se recomand acest sistem la protecia i stingerea
bazinelor de clire, transformatoarelor rcite cu ulei etc.
14.7.
(1) Pentru obiectivele încadrate în categoria de importan excepional ori
deosebit tezaure, muzee de art sau cldiri care adpostesc valori de patrimoniu etc.,
instalaiile cu dioxid de carbon sunt prevzute cu un sistem de alimentare de rezerv (baterie
activ de rezerv).
(2) Investitorii pot prevedea i în alte situaii sistemul de alimentare de rezerv, în
funcie de riscul de incendiu, contribuia la foc (combustibilitatea) construciei i valoarea
acesteia i a bunurilor materiale.
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14.8.
La construciile din categoriile de importan excepional i deosebit, stabilite
conform reglementrilor specifice, precum i la cele care adpostesc obiecte cu valori de
patrimoniu, ori atunci când investitorul solicit, instalaiile fixe cu dioxid de carbon trebuie s
asigure cel puin dou reprize distincte de stingere, reprize realizate prin sistemul de
alimentare activ (prima repriz) i prin sistemul de alimentare activ de rezerv (a doua
repriza).
14.9.
Pentru realizarea stingerii incendiului cu dioxid de carbon, concentraia de oxigen în
incinta protejat trebuie redus sub 8%. Trebuie s se in seama de neetaneitile incintei
protejate i de cerinele productorului substanei de stingere.
14.10. În incintele închise în care instalaiile de stins incendiu deverseaz cantiti de
dioxid de carbon ce depesc 50% din volumul incintei, se asigur condiii de evacuare a
aerului (dispozitive de obturare automat care asigur etaneitatea în poziie normal sau
supape care se deschid la o anumit presiune interioar numai în sensul evacurii aerului în
exterior).
Riscuri
14.11. Dioxidul de carbon prezint riscuri mari pentru utilizatori. Într-o atmosfer care
conine (3…4)% dioxid de carbon utilizatorul începe s respire mai rapid iar la concentraii
mai mari de 9% îi pierde cunotina. La concentraii de circa 20% moartea poate surveni în
(20…30) minute.
14.12. Deversarea unor cantiti mari de dioxid de carbon, prin lipsa de oxigen i
vizibilitatea redus în incinta inundat (cauzat de ceaa care se formeaz), constituie un
pericol pentru sntatea i viaa utilizatorilor.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu
dioxid de carbon
Componentele instalaiilor fixe de stingere
14.13. (1) În funcie de presiunea de stocare a substanei de stingere, instalaiile fixe de
stins incendii cu dioxid de carbon pot fi :
a) de înalt presiune (cu presiunea de lucru mai mare de 21 bar);
b) de joas presiune (cu presiunea de lucru sub 21 bar).
(2) Componentele instalaiilor fixe de stingere trebuie s fie conforme cu prile
corespunztoare din SR EN 12094 sau reglementri echivalente.
14.14. Instalaiile fixe de stingere a incendiului cu dioxid de carbon de înalt presiune se
compun din:
a) recipieni (butelii) cu dioxid de carbon grupate în:
i. sistem de alimentare principal (baterie activ principal);
ii. sistem de alimentare de rezerv (baterie activ de rezerv), dup caz;
b) colector de dioxid de carbon (sau conducte colectoare în cazul sistemelor cu mai
multe baterii principale sau de rezerv);
c) dispozitive de acionare;
d) dispozitive i echipamente electrice de detecie, semnalizare i comand;
e) conducte pentru transportul i distribuia dioxidului de carbon;
f)
duze pentru refularea dioxidului de carbon;
g) aparatura pentru control;
h) conducte de comand.
14.15.

Instalaiile fixe de stingere cu dioxid de carbon de joas presiune se compun din:
a) recipieni (rezervoare) termoizolate pentru depozitarea dioxidului de carbon lichid;
b) conducte principale de transport;
c) distribuitoare cu dispozitive de declanare;
d) conducte pentru transportul i distribuia dioxidului de carbon;
e) duze pentru refularea dioxidului de carbon;
f) dispozitive i echipamente electrice de detecie, semnalizare i comand;
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g) aparatura pentru control;
h) agregate frigorifice pentru rcirea dioxidului de carbon, inclusiv aparatura de
msurare, comand i acionare;
i) conducte de comand i instalaie de pregtire a substanei de stingere.
Comanda i punerea în funciune a instalaiilor de stingere cu dioxid de carbon
14.16. Punerea în funciune a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
se poate face:
a) manual;
b) automat.
14.17. Punerea automat în funciune a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de
carbon poate fi cu acionare pneumatic, mecanic, electric, pneumo-mecanic, electric
combinat cu pneumatic (pentru sistemele de joas presiune), electric combinat cu
pneumo-mecanic (pentru sistemele de înalt presiune) sau cu alte sisteme de acionare.
Sisteme de detectare, semnalizare i comand
14.18. Sistemele de detectare, semnalizare i comand se proiecteaz i realizeaz
conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice i ale productorilor de instalaii i
echipamente. Aceste sisteme trebuie s prezinte siguran în exploatare, s asigure
posibilitatea verificrii periodice a strii de funcionare, iar eventualele revizii i reparaii s se
poat face cu uurin.
14.19. Sistemele de detectare, semnalizare i comand automat a funcionrii instalaiilor
de stingere cuprind instalaia de detectare i semnalizare a izbucnirii incendiului în incinta
protejat i dispozitivele de comand i acionare a instalaiei fixe de stingere a incendiului
cu dioxid de carbon.
14.20. Sistemul de detectare, semnalizare i comand a instalaiei de stingere cu dioxid de
carbon are scopul detectrii sigure a izbucnirii incendiului înc din faza incipient, precum i
efectuarea acionrilor automate prestabilite.
14.21. Principalele componente ale instalaiei de detectare, semnalizare i comand sunt
urmtoarele:
a) detectoarele;
b) butoanele manuale de semnalizare;
c) centrala de detectare, semnalizare i comand;
d) circuitele electrice aferente instalaiei;
e) aparatajul de semnalizare optic i acustic;
f) dispozitivele electromecanice de comand a acionrilor.
14.22. Detectoarele trebuie s asigure depistarea incipient a izbucnirii incendiului.
Detectoarele pot fi monocriteriale - care detecteaz un singur parametru al arderii (fum,
flacr, temperatur), sau multicriteriale - care detecteaz simultan doi sau trei parametri ai
arderii. Indiferent de tipul detectoarelor utilizate, în incinta protejat trebuie s se asigure
minimum dou detectoare.
14.23. (1) Circuitele de semnalizare care asigur transmiterea semnalelor de la detectoare
la centrala de semnalizare i comand se realizeaz respectându-se reglementrile tehnice
de specialitate i condiiile impuse de productor.
(2) Circuitele trebuie s fie corespunztor dimensionate, cu trasee cât mai scurte i
sigure în funcionare.
14.24. Circuitele aferente detectoarelor trebuie s fie distincte de cele ale butoanelor
manuale de semnalizare a incendiului. Instalaiile de stingere cu acionare automat se
prevd obligatoriu i cu butoane manuale (declanatoare manuale – standardul de referin
SR EN 54 – 11 sau o reglementare echivalent).
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14.25. Se recomand ca centralele de semnalizare i comand s se amplaseze în
apropierea incintei protejate. Locul de amplasare al centralei de semnalizare trebuie s fie cu
risc mic, prevzut cu iluminat de siguran corespunztor i accesibil personalului autorizat.
14.26. Centralele de semnalizare i comand trebuie s realizeze alarmarea utilizatorilor i
punerea în funciune (declanarea) instalaiei de stingere cu temporizarea respectiv, numai
dup efectuarea acionrilor prestabilite. Trebuie s se asigure totodat:
a) eliminarea posibilitilor de declanare accidental a instalaiilor de stingere;
b) efectuarea automat, înainte de declanare, a alarmrii utilizatorilor i a unor
acionri prestabilite cum sunt: întreruperea funcionrii instalaiilor de ventilareclimatizare din incinta protejat; închiderea elementelor de protecie a golurilor
funcionale (ui, ferestre, trape etc.); întreruperea funcionrii unor instalaii care
pot perturba stingerea etc. Alertarea automat a serviciului privat/voluntar pentru
situaii de urgen este obligatorie, iar a serviciului profesionist pentru situaii de
urgen se face la cererea beneficiarului;
c) temporizarea declanrii instalaiei de stingere corespunztor efecturii unor
aciuni i msuri de protecie a utilizatorilor (de regul sub 60 de secunde). Nu se
admite un timp de temporizare care s depeasc 120 de secunde;
d) funcionarea în condiii de siguran a instalaiei de stingere.
14.27. Instalaiile fixe de stingere la care punerea în funciune este automat, pot fi
prevzute i cu posibilitatea de blocaj a comenzii de declanare a deversrii automate.
Aceast blocare se poate asigura i de la centrala de semnalizare i comand, când aceasta
este amplasat în apropierea incintei protejate i se poate interveni la ea în timp util.
14.28. Dispozitivele de comand i de acionare trebuie s fie sigure în funcionare. Toate
acionrile automate trebuie s fie dublate de acionri manuale.
Stocarea dioxidului de carbon în instalaiile fixe de înalt presiune
14.29. Dioxidul de carbon utilizat pentru stingerea incendiilor în instalaiile fixe de înalt
presiune se stocheaz în recipieni (butelii) metalice. Cantitatea (masa) înmagazinat este
stabilit în funcie de capacitatea buteliei, aa cum se indic în anexa nr.16, tabelul 16.1.
14.30. Temperatura camerei în care se amplaseaz recipienii (buteliile) cu dioxid de
carbon trebuie asigurat obligatoriu între - 50C i + 350C.
14.31. Recipienii (buteliile) cu dioxid de carbon se protejeaz împotriva radiaiilor termice
directe sau indirecte, iar dac este posibil, trebuie s fie amplasate îndeprtat i izolate de
surse de trepidaii.
14.32 Gruparea buteliilor cu dioxid de carbon în cadrul instalaiilor fixe de stingere se face
în baterii, separat cele active de cele de rezerv.
14.33. Buteliile montate în baterii trebuie s fie racordate la colector i fixate pe stelaj,
astfel încât sa aib asigurat stabilitatea i funcionarea corespunztoare în condiii
deosebite (seism, incendiu etc.). Fiecare butelie se prevede cu dispozitivele necesare
utilizrii individuale. În locul de amplasare a sistemelor de baterii se asigur iluminat de
siguran corespunztor.
14.34. Fiecare butelie trebuie s aib indicator de golire i se racordeaz la colectorul
bateriei prin racorduri flexibile, cu supape de sens, astfel ca schimbarea buteliei s se fac
fr a afecta funcionarea celorlalte butelii din cadrul bateriei. Pierderea în greutate a
buteliilor aferente bateriilor de comand se semnalizeaz la punctul de comand sau acolo
unde se consider necesar de ctre proiectantul instalaiei.
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Stocarea în rezervoare a dioxidului de carbon în instalaii de joas presiune
14.35. Recipienii de stocare de joas presiune trebuie s menin alimentarea instalaiei
cu dioxid de carbon lichid la o presiune nominal de 20,7 bar, corespunztoare unei
temperaturi de aproximativ -180C.
14.36. (1) Presiunea de încercare pentru recipienii de joas presiune trebuie s fie de cel
puin 30 bar. Ei trebuie s fie siguri în funcionare pentru temperaturi de pân la - 290C.
(2) Conform prescripiilor tehnice ISCIR, fiecare recipient de joas presiune trebuie
s fie echipat cu indicator de nivel al lichidului de CO2 i manometru cu contacte electrice
legat la un sistem de alarm de supraveghere pentru presiunile maxime i minime (de 22 bar
i respectiv 17,2 bar).
14.37. Recipienii de stocare trebuie prevzui cu dispozitive sau mijloace care s permit
verificarea cantitii (masei) de dioxid de carbon stocat, semnalând automat golirea
acestora.
14.38. Recipienii se racordeaz individual la colectorul instalaiei, astfel încât s permit
înlocuirea lor individual fr afectarea funcionrii instalaiei.
14.39. (1) Recipienii de joas presiune trebuie s fie izolai termic i echipai cu mijloace
de rcire sau înclzire (sau cu amândou dac este necesar).
(2) Sistemul de rcire trebuie s menin temperatura de - 180C în recipientul izolat termic,
recomandându-se ca serpentina evaporatorului agregatului frigorific s fie montat la partea
superioar a recipientului (în spaiul de vapori).
14.40. Înclzirea recipienilor se prevede numai atunci când temperatura mediului ambiant
poate avea valori sub - 230C (creând presiuni în interior sub 17,2 bar). Sistemul de înclzire
trebuie s menin în recipientul izolat termic temperatura de - 180C. funcionarea sistemului
de înclzire trebuie reglat automat.
14.41. Termoizolarea recipienilor de stocare de joas presiune trebuie astfel dimensionat i
realizat încât, la un timp maxim de nefuncionare al agregatului de rcire de 4 ore (pentru
perioada cu temperatura exterioar cea mai ridicat), s nu se deschid supapele de siguran.
14.42. În recipienii de stocare de joas presiune, corespunztor reglajului supapelor de
siguran, gradul de umplere se poate lua între 0,8 i 0,9 kg/l.
14.43. Dac dioxidul de carbon utilizat pentru stingere este stocat în rezervoare utilizate i
în scopuri tehnologice, atunci trebuie asigurat rezerva permanent de dioxid de carbon
lichid necesar pentru stingere.
Dispozitive de siguran
14.44. La sistemele de stingere cu dioxid de carbon cu stocarea substanei în recipieni de
înalt presiune, dispozitivele de siguran trebuie s funcioneze la o cretere a presiunii
între 165 bar i 207 bar.
14.45. La sistemele de stingere cu dioxid de carbon cu stocarea substanei lichide în
recipieni de joas presiune, în cazul creterii presiunii la 30 bar trebuie s se deschid
supapele de siguran. Aceste supape trebuie s aib o funcionare sigur i închidere
etan, iar deschiderea lor s se fac în scurt timp. Trebuie s se elimine posibilitatea
blocrii supapelor de siguran prin înghe.
Reele de conducte
14.46.

Reelele de conducte se compun din:
a) conducte de transport;
b) conducte de distribuie;
c) conducte de comand:
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o
o

pentru dioxid de carbon;
pentru aer comprimat.

14.47. Colectorul, conductele de transport i de distribuie, precum i armturile utilizate
trebuie s reziste la presiunile i temperaturile precizate de productor. Presiunile de prob
trebuie s fie cel puin de trei ori presiunea de lucru a acestora.
14.48. Conductele utilizate trebuie s reziste la temperaturile sczute (de regul între – 29oC i
+ 66OC) i la presiunile de lucru ale dioxidului de carbon din instalaiile de stingere, fr a
suferi deformri, cu excepia celor necesare pentru dilatri i contracii.
14.49. În funcie de condiiile specifice, la instalaiile de stins incendiu cu dioxid de carbon
se pot utiliza urmtoarele feluri de conducte:
a) evi i fitinguri din oel zincate la interior i la exterior, în spaii puin nocive;
b) evi i fitinguri din cupru sau din alam, în spaii puin nocive;
c) evi din materiale speciale (oeluri inoxidabile) i evi cu protecii antiacide, în spaii
extrem de corosive.
14.50. Este interzis folosirea în instalaiile de stins incendii cu dioxid de carbon a evilor i
fitingurilor din font. Îmbinrile evilor se execut, de regul, cu fitinguri filetate sau cu flane.
14.51. Presiunea de transport a dioxidului de carbon prin conducte trebuie s fie
superioar presiunii punctului triplu, în vederea evitrii formrii dopurilor de ghea (rezultate
din transformarea dioxidului de carbon în zpad carbonic).
14.52. Pentru evitarea producerii expansiunii dioxidului de carbon i înghearea lui pe
conducte, la proiectarea i realizarea sistemelor de stingere se adopt soluia cu seciuni
variabile ale conductelor, corespunztoare debitelor de dioxid de carbon transportate.
14.53 Traseele conductelor pentru dioxid de carbon trebuie s fie cât mai scurte posibil i
de regul, conductele se pozeaz aparent, iar în cazul în care nu este posibil se asigur
posibiliti de vizitare i control.
14.54. În situaia în care conductele de transport strbat spaii supuse condiiilor
atmosferice exterioare, conductele se protejeaz corespunztor (termic i anticorosiv).
14.55. La traversarea pereilor i planeelor cldirilor de ctre conductele instalaiilor de
stingere cu dioxid de carbon, se prevd sisteme de etanare adecvate.
14.56. Pentru protecia anticorosiv a instalaiei de aer comprimat din componena
instalaiilor cu dioxid de carbon de joas presiune, se prevd filtre usctoare (cu silicagel sau
un produs cu proprieti echivalente) pentru reducerea umiditii.
Duze de refulare
14.57. Duzele prin care se refuleaz dioxidul de carbon se dispun în incintele protejate
(încperi, spaii, echipamente etc.), în aa fel încât s realizeze o inundare rapid i
uniform. Se utilizeaz numai duze astfel dimensionate i realizate încât s elimine posibilitatea
îngherii dioxidului de carbon în instalaie.
14.58. Duzele de refulare trebuie s fie marcate de productor cu principalele caracteristici
tehnice, respectiv tipul duzei, diametrul i protecia anticorosiv.
14.59. (1) Debitele specifice ale duzelor în funcie de presiunea de refulare, sunt cele din
tabelul 14.1. pentru instalaii de înalt presiune (presiunea de stocare de 51,7 bar) i tabelul
14.2. pentru instalaii de joas presiune (presiunea de stocare de 20,7 bar).
(2) Suprafeele seciunilor orificiilor de debitare a duzelor de refulare corespunztoare
diametrelor acestora, sunt cele din Anexa nr.16, tabel 16.2.
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Tabelul 14.1
Debitele specifice ale duzelor de refulare pentru instalaii de înalt presiune
(presiunea de stocare de 51,7 bar)
Presiunea de refulare în seciunea
orificiului de debitare a duzei
[bar]
51,7
50,0
48,3
46,5
44,8
43,1
41,4
39,6
37,9
36,2
34,5
32,8
31,0
29,3
27,6
25,9
24,1
22,4
20,7
17,2
13,8

Debitul specific de refulare
(rata de descrcare a duzei)
[kg/min/mm2]
3,258
2,706
4,403
2,174
1,995
1,840
1,706
1,590
1,488
1,397
1,309
1,224
1,140
1,063
0,985
0,908
0,830
0,760
0,690
0,549
0,419

14.60. Duzele de refulare trebuie s aib rezistena mecanic corespunztoare utilizrii în
condiii normale de lucru (presiuni, temperaturi, deteriorri mecanice). Se recomand ca
duzele de refulare s se execute din metale rezistente la coroziune.
14.61. Dac condiiile de amplasare a duzelor pot conduce la înfundarea lor, trebuie
prevzute cu discuri de ruptur sau capace. Aceste dispozitive de obturare trebuie s
asigure o deschidere sigur, total i rapid a duzelor atunci când sistemul de stingere intr
în funciune.
14.62. La sistemele de stingere local, fixarea duzelor trebuie s fie sigur pentru a nu
permite desprinderea lor. Amplasarea duzelor se stabilete de ctre proiectant în funcie de
condiiile specifice ale incintei.
Armturi i dispozitive de control
14.63. Armturile i dispozitivele de control funcional cuprind dispozitivele de închideredeschidere a recipienilor (buteliilor), de declanare a deversrii dioxidului de carbon, de
distribuie a dioxidului de carbon, de verificare a prezenei dioxidului de carbon în recipieni.
Acestea trebuie proiectate, realizate i întreinute astfel încât s asigure buna funcionare a
instalaiei i s fie sigure în exploatare pentru temperaturi cuprinse între –290C i +660C,
precum i marcate cu limitele de temperaturi pentru care au fost proiectate.
14.64. Dispozitivele care controleaz eliberarea i distribuia dioxidului de carbon trebuie
s poat fi comandate i manual în caz de urgen. Aceste dispozitive de comand se
amplaseaz în locuri uor accesibile operatorilor.
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Tabelul 14.2
Debitele specifice ale duzelor de refulare pentru instalaii de joas presiune
(presiunea de stocare de 20,7 bar)
Debitul specific de refulare
Presiunea de refulare în seciunea
(rata de descrcare a duzei)
orificiului de debitare a duzei
[kg/min/mm2]
[bar]
20,7
2,970
20,0
2,041
19,3
1,671
18,6
1,443
17,9
1,284
17,2
1,165
16,5
1,073
15,9
0,992
15,2
0,918
14,5
0,851
13,8
0,792
13,1
0,737
12,4
0,688
11,7
0,642
11,0
0,600
10,3
0,559
9,7
0,521
9,0
0,485
8,3
0,449
7,6
0,414
6,9
0,381
14.65. Robinetele utilizate trebuie s satisfac condiiile de exploatare ale instalaiilor cu
dioxid de carbon în ceea ce privete temperatura i debitul, s închid etan iar deschiderea
s fie total i rapid (pentru a nu provoca blocarea lor prin înghe).
14.66. Robinetele folosite la instalaiile cu stocare la înalt presiune i care sunt meninute
permanent sub presiune, trebuie s reziste la presiuni de minimum 250 bar (robinetele de pe
butelii), iar acelea ce nu sunt meninute permanent sub presiune (robinetele de linie) trebuie
s aib rezistena de cel puin 150 bar.
14.67. Robinetele folosite la instalaiile de stocare de joas presiune trebuie s reziste la
presiunea de cel puin 125 bar.
14.68. La punerea în funciune, toate robinetele instalaiilor de stingere cu dioxid de carbon
– indiferent de tipul constructiv – se marcheaz i sigileaz în poziia normal de utilizare i
se asigur neacionarea lor de ctre persoane neautorizate.
14.69. Pentru eliminarea posibilitilor de declanare accidental a instalaiilor de stingere,
pe conductele de alimentare se prevd obligatoriu armturi de închidere-deschidere dublate,
sigure în funcionare.
14.70. (1) Armturile i dispozitivele de control funcional trebuie marcate de productor cu
principalele caracteristici tehnice (presiuni, debite, diametre, tensiuni, puteri etc.).
(2) Pe conductele de transport se prevd robinete „de linie”, cu rol de protecie a
incintelor protejate la eventualele declanri accidentale. La instalaiile ce folosesc pentru
stocarea dioxidului de carbon recipieni de joas presiune, robinetul de linie se monteaz în
aval de robinetul manual de pe conducta principal de transport. La instalaiile cu recipieni
(butelii) de înalt presiune, robinetul de linie se monteaz în aval de colectorul bateriei.
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14.71. Dac dintr-un rezervor de joas presiune sau dintr-o baterie de înalt presiune se
alimenteaz cu dioxid de carbon incinte de stingere separate, se monteaz robinete de linie
pe fiecare conduct de dirijare a dioxidului de carbon spre incintele de inundare.
14.72. La instalaiile de înalt presiune, pe colectorul bateriei se prevede supapa de golire
care se menine deschis pân la presiunea de 2 bar, astfel încât dioxidul de carbon scpat
din butelii prin eventuale neetaneiti s fie evacuat în exterior.
Alte elemente ale instalaiilor fixe de stingere
14.73.

Pentru controlul bunei funcionri a instalaiilor de stingere se prevd:
a) aparate locale pentru controlul parametrilor dioxidului de carbon stocat în
rezervoare (manometre i indicatoare de nivel);
b) aparate locale pentru controlul parametrilor instalaiei de rcire (termometre
montate unul la intrarea iar altul la ieirea evaporatorului) la instalaiile care
folosesc recipieni de joas presiune pentru stocarea dioxidului de carbon în stare
lichid;
c) aparatura proprie de control a agregatelor frigorifice (manometre i termometre
pentru controlul parametrilor agentului frigorific i a sistemului de ungere),
separat de cele menionate în aliniatul 2.

14.74. Pentru comanda deschiderii robinetelor cu acionare pneumatic se utilizeaz aerul
comprimat stocat într-un recipient în care se menine în permanen presiunea necesar
acionarii. Aerul comprimat trebuie s fie asigurat dintr-o surs sigur (tehnologic sau
proprie).
Amplasarea în construcii a componentelor instalaiilor fixe de stingere a incendiilor
cu dioxid de carbon
Amplasarea bateriilor de butelii cu dioxid de carbon în instalaiile fixe de înalt
presiune
14.75. Se recomand ca bateriile cu recipieni (butelii) cu dioxid de carbon s fie amplasate
într-o încpere separat, protejata corespunztor, cu acces uor din exterior, direct sau dintro circulaie funcional (coridor, hol etc.). În cazul instalaiilor de stingere locale montate
direct pe utilaje, bateriile cu recipieni cu dioxid de carbon se pot amplasa i în seciile de
fabricaie, cu condiia ca încperile sa fie dotate cu instalaii mecanice de ventilare general.
14.76. Spaiile în care se monteaz bateriile active i de comand aferente instalaiei fixe
de stins incendiu cu dioxid de carbon (staiile de distribuie), se separ de restul construciei.
Elementele de separare trebuie s fie minimum REI 120 minute pentru perei i REI 60
minute pentru planee, iar ua de acces trebuie s fie de clasa minim A2-s1,d0. Rezistena
la foc a uii trebuie s fie minimum EI2 30 - C, dac accesul nu este direct în exterior. În
cazul în care încperile în care se amplaseaz bateriile cu recipiente cu dioxid de carbon au
un perete exterior cu ferestre, acestea trebuie s aib geamuri protejate împotriva radiaiilor
solare.
14.77. Încperile staiilor de distribuie a dioxidului de carbon se prevd cu ventilare
natural-organizat (ferestre mobile i goluri de admisie a aerului), sau cu ventilare mecanic.
La staia de distribuie se prevede obligatoriu ventilare mecanic de avarie care s asigure
un numar de (5…10) schimburi orare de aer. Aspiraia acestei instalaii trebuie s fie de la
partea inferioar a încperii, iar comanda de acionare se asigur manual din exterior.
14.78. (1) Structurile metalice ale bateriilor active i de comand se monteaz lâng perei,
la distana de minimum 0,15 m de acetia. Pe partea de acionare manual a bateriilor (fa
de zidurile frontale) i între baterii se asigur distane de 0,80-1,00 m, pentru a per-mite
efectuarea cu uurin a operaiilor de montaj, verificare i control a echipamentelor
instalaiei de stingere.
(2) În situaia montrii a câte dou baterii spate în spate, se sigur distana de 0,15
m între ele i 0,80 m fa de bateriile vecine. La stabilirea dispunerii elementelor componente
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din cadrul staiei de distribuie trebuie s se asigure accesul personalului de supraveghere la
butelii, precum i la punctele de comand ale acestora (cutii, cleme, ventile etc.).
Amplasarea recipientelor cu dioxid de carbon în instalaii fixe de joas presiune
14.79. (1) Recipienii (buteliile) de stocare i accesoriile acestora trebuie dispuse astfel
încât inspectarea, probarea, reîncrcarea i alte lucrri de întreinere s se poat face uor,
iar întreruperile de funcionare s fie minime.
(2) Recipienii de stocare se amplaseaz cât mai aproape posibil de incintele
protejate, ferite de foc sau de explozie.
(3) Recipienii de stocare trebuie protejai împotriva fenomenelor meteorologice
grele, a deteriorrilor mecanice, coroziunilor chimice sau a altor degradri.
Amplasarea reelei de conducte pentru transportul i distribuia dioxidului de carbon
14.80. Amplasarea elementelor reelei de transport i distribuie a dioxidului de carbon se
face astfel încât sa nu afecteze gabaritul cilor de acces i de evacuare, permiând circulaia
persoanelor în condiii de siguran.
14.81. (1) Conductele instalaiei interioare de distribuie a dioxidului de carbon se
monteaz aparent sau în canale, având acces pentru control. Traseul se alege astfel încât
s conduc la pierderi minime de sarcin, iar conductele trebuie s fie bine fixate i ferite de
aciuni mecanice, termice i chimice.
(2) Conductele de transport a dioxidului de carbon montate în canale împreun cu
conducte de fluide calde sau pozate aerian la mai puin de 0,50 m de conductele calde, se
protejeaz termic.
14.82. (1) Conductele de transport, distribuie i comand se pozeaz cu respectarea
urmtoarelor distane minime de siguran:
a) 0,20 m fa de cabluri electrice de joas tensiune;
b) 0,30 m fa de cabluri cu tensiuni de 1 pân la 20 kV (inclusiv);
c) 0,35 m fa de cabluri cu tensiuni de la 20 pân la 35 kV, inclusiv;
d) 0,50 m fa de conducte calde cu ts t 500 C;
e) 0,30m fa de conducte pentru fluide reci cu ts < 500C.
(2) Pozarea conductelor de transport a dioxidului de carbon se face obligatoriu
deasupra traseelor cablurilor electrice i sub conductele calde.
Amplasarea armturilor, dispozitivelor i echipamentelor
14.83. Toate dispozitivele de acionare, armturile pentru eliberarea dioxidului de carbon i
dispozitivele de siguran trebuie s fie amplasate, montate i protejate în mod
corespunztor astfel încât s poat fi uor acionate, s nu fie supuse la deteriorri
mecanice, coroziuni chimice sau alte deteriorri care le-ar scoate din funciune.
14.84. Dispozitivele care controleaz eliberarea i distribuia dioxidului de carbon i sunt
prevzute cu declanare manual în caz de urgen (exemplu, robineii de linie), se
grupeaz pe cât posibil, astfel încât acionrile manuale s se fac dintr-un singur loc sau din
cât mai puine locuri.
14.85. Gurile de aspiraie ale instalaiei de ventilare prevzute pentru evacuarea dioxidului
de carbon din staia de distribuie sau dup caz, dup stingere în incinta protejat, se
amplaseaz cât mai aproape de pardoseal.
14.86. Agregatele frigorifice aferente instalaiilor de stingere de joas presiune se
amplaseaz în apropierea recipienilor afereni.
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Amplasarea duzelor de refulare (deversare) a dioxidului de carbon
14.87. Duzele de refulare se dispun la partea superioar a incintei protejate (sub plafon,
pardoseal înalt, planeu tehnologic etc.), perpendicular pe suprafaa de protejat i la 1/3
din înlimea incintei, instalate sub un unghi de 450 pân la 900 (pentru a asigura umplerea
cu dioxid de carbon a spaiilor inferioare).
14.88. Duzele trebuie dispuse astfel încât produsele care au luat foc s nu fie agitate sau
împrtiate de jetul de dioxid de carbon.
Executarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
Condiii generale
14.89. Subansamblurile i echipamentele instalaiei de stingere se transport ambalate,
pstrându-se caracteristicile tehnice i constructive cu care au fost realizate de productor i
se depoziteaz în condiii de siguran.
14.90. Înainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente acestora, se
verific starea lor, neadmiându-se trecerea la montaj dac au deformri sau urme de lovire.
14.91. Montajul i prima punere în funciune a agregatului frigorific, precum i reglarea
ventilului de laminare pentru asigurarea temperaturii în evaporator se realizeaz conform
instruciunilor precizate în crile tehnice ale utilajelor.
14.92. Productorii i, dup caz, furnizorii de baterii i echipamente trebuie s livreze odat
cu acestea i piesele de rezerv necesare.
Montarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
14.93. Conductele de transport i de distribuie a dioxidului de carbon se monteaz
conform prevederilor proiectului i specificaiilor productorului i se leag la pmânt
corespunztor prevederilor normativului I 7.
Probarea instalaiilor fixe de stingere
14.94. (1) În toate locurile unde se utilizeaz dioxidul de carbon ca substan de stingere i
exist riscul ca oamenii s fie afectai, se prevd indicatoare corespunztoare de avertizare.
(2) În interiorul incintelor protejate supuse inundrii cu dioxid de carbon se afieaz
vizibil panouri inscripionate (standard de referin ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010) cu
urmtorul text:

ATENIE !

IN CAZ DE ALARM, INCENDIU
SAU DE DEGAJARE A DIOXIDULUI
DE CARBON, PRSII IMEDIAT
INCINTA – PERICOL DE MOARTE
Figura 14.1. Indicator pentru avertizare asupra faptului c spaiile sunt protejate cu dioxid de
carbon
14.95. Pe feele exterioare ale uilor incintelor în care sunt amplasate bateriile de recipiente
(butelii) cu dioxid de carbon, se inscripioneaz:
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ATENIE !

ATENIE ! STRICT INTERZIS
ACCESUL PERSOANELOR
NEAUTORIZATE.
DEPOZIT DE DIOXID DE CARBON PERICOL DE MOARTE !
Figura 14.2. Indicator pentru avertizare pentru spaiile în care se depoziteaz butelii cu dioxid
de carbon
14.96. În apropierea bateriilor de comand (pentru instalaiile de înalt presiune) sau în
camera de comand (pentru instalaiile de joas presiune), la loc vizibil se afieaz panouri
coninând:
a) schemele de funcionare ale instalaiei;
b) instruciunile de exploatare ale instalaiei;
c) instruciunile specifice de securitate i sntate în munc i msurile pentru
prevenirea accidentelor umane în timpul i dup inundarea cu dioxid de carbon
Recepia instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
14.97. Recepia instalaiei se face de ctre comisia constituit în conformitate cu legislaia
în vigoare. Comisia este obligat s verifice, în afar de prevederile generale, dac sunt:
a) respectate prevederile privind sistemul de detectare, semnalizare i stingere cu
dioxid de carbon stabilite în proiectele de execuie i în documentaiile tehnice;
b) montate i puse în funciune toate instalaiile, aparatura i echipamentele din
sistemul de semnalizare i stingere;
c) predate beneficiarului instruciunile de folosire a tuturor aparatelor i echipamentelor
instalaiei i s-a instruit personalul de servire a instalaiei ;
d) stabilite condiiile i programul de întreinere i verificri periodice, care s asigure
funcionarea corect a instalaiei.
Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
Debite i consumuri specifice pentru inundarea total
14.98. (1) Debitul specific de dioxid de carbon folosit la stingerea incendiilor din spaii
închise utilizând sisteme cu inundare total depinde de concentraia minim de dioxid de
carbon necesar pentru fiecare substan, concentraie care se stabilete volumetric în
procente de dioxid de carbon i aer. Pentru substane ce se pot stinge la o concentraie de
pân la 34% (volum de CO2 în aer), debitul specific are valori de la 0,7 la 1,15 kg/m3, în
funcie de volumul spaiului protejat.
(2) Debitul specific se determin conform tabelului 14.3.
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Tabelul 14.3
Debite specifice i cantiti minime de CO2 necesare stingerii incendiilor
(substane ce se pot stinge la o concentraie volumic de pân la 34% CO2 în aer)
Volumul spaiului
protejat
[m3]
Pân la 4,00
4,00 – 14,00
14,00 – 57,00
57,00 – 127,00
127,00 – 1415,00
1415,00 – 2000,00
peste 2000

Debitul specific
de dioxid de
carbon
[kg CO2/m3]
1,15
1,07
1,01
0,90
0,80
0,77
0,70

Coeficient de
volum
[m3/kg CO2]
0,86
0,93
0,99
1,11
1,25
1,30
1,43

Intensitatea
iniial de
refulare a CO2
[kg CO2/m3]
1,60

1,34

Cantitatea
(masa) minim
necesar
[kg]
4,5
15,1
45,4
113,5
1135,0
1450,0

14.99. Concentraia minim de dioxid de carbon necesar stingerii incendiilor pentru
diferite substane, stabilit volumetric în procente de CO2 în aer, este precizat în
tabelul 14.4.
Tabelul 14.4
Concentraia volumic minim de CO2 necesar stingerii incendiilor
pentru diferite substane
Concentraia minim
Concentraia teoretica
de calcul de CO2
minim de CO2
Denumirea substanei combustibile*
[%]
[%]
Acetilena, sulfura de carbon
55
66
Acetona, alcool metilic
26
31
Benzen
31
37
Butadiena
34
41
Butan, gazolina, petrol lampant, ulei,
28
34
lubrifiani
Oxid de carbon
53
64
Gaze naturale, ciclopropan
31
37
Etan
33
40
Eter etilic
38
46
Alcool etilic
36
43
Etilena
41
49
Diclorura de etilena
21
25
Oxid de etilena
44
53
Benzina
28
34
Hexan, pentan
29
35
Hidrogen
62
74
Izobutan, propan, propilena
30
36
Metan
25
30
*

Pentru substane neindicate în tabel, în cazul în care se cunoate concentraia de oxigen „O2” în
procente, concentraia de dioxid de carbon la care arderea înceteaz se poate calcula cu relaia:

%CO2=100*(21-O2)/21
14.100. Pentru substanele la care este necesar o concentraie de CO2 în aer de peste
34%, debitul specific de dioxid de carbon indicat în art.14.98 se amplific cu un coeficient de
corecie „K”, a crui valoare este dat în tabelul 14.5.
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Tabelul 14.5
Valorile coeficientului de corecie „K” în funcie de concentraia de stingere
Concentraia de
stingere cu dioxid
34
40
45
50
55
60
67
70
75
80
de carbon [%]
Coeficientul de
1,00 1,20 1,40 1,60 1,85 2,15 2,45 2,80 3,25 3,75
corecie [K]
14.101. La stingerea incendiilor în spaiile cu temperatur ridicat (peste 930C) sau cu
temperatura joas (sub 180C), cantitatea (masa) de dioxid de carbon se mrete cu:
a) 1% la fiecare 2,70C peste 930C;
b) 1% la fiecare 0,60C sub temperatura de 180C.
14.102 Pentru spaiile cu substane combustibile care ard mocnit, debitul (consumul)
specific de dioxid de carbon în condiiile unei bune etanri a spaiului respectiv, se alege,
dup caz între 1,33 i 2,67 kg/m3 , dup cum este indicat în tabelul 14.6.
TABEL 14.6
Debitul (consumul) specific de CO2 pentru stingerea unui incendiu mocnit
Consumul specific de dioxid de
Denumirea materialului care arde
carbon, is
[kg/m3]
Echipament electric fr ulei, izolaia
1,33
conductoarelor electrice
Maini electrice mici, canale i tuneluri de cable
1,60
(volumul încperii pân la 60,000m3)
Arhive
2,00
Depozite de blnuri, colectoare de praf
2,67
14.103. Pentru stingerea incendiilor la generatoare electrice consumul de CO2 (kg), în
funcie de volumul spaiului protejat i timpul necesar meninerii unei concentraii minime de
stingere, este dat în tabelul 14.7.
Tabelul 14.7
Consumul de CO2 (kg) pentru stingerea incendiilor la generatoare electrice
(pentru concentraii volumice minime de 30% CO2 în aer)
Consumul de CO2
[kg]
45
68
91
113
136
159
181
214
227
249
272
295

Volumul spaiului protejat (m3), corespunztor timpului de
meninere a concentraiei de dioxid de carbon pentru stingere
[min]
5
10
15
20
30
40
50
60
34,0
28,3
22,7
17,0
14,2
11,3
8,5
5,7
51,0
42,5
34,0
28,3
21,2
17,0
14,2
11,3
63,0
55,2
45,3
36,8
28,3
24,7
18,4
14,2
93,4
69,3
56,6
46,7
36,8
29,7
22,7
17,0
130,3
87,8
66,0
56,6
46,7
36,8
28,3
19,8
172,7 116,1
84,9
70,8
56,6
46,7
34,0
25,5
218,0 153,0 107,6
89,2
70,8
56,6
45,3
34,0
262,0 192,5 138,7 113,3
87,8
73,6
59,5
45,3
315,8 229,4 172,7 141,6 110,4
93,4
79,3
62,3
348,3 269,0 209,5 172,7 138,7 119,0 102,0
87,8
393,6 308,7 243,5 204,0 170,0 147,2 127,4 110,4
436,1 348,3 279,0 235,0 199,6 175,6 155,7 136,0

Debite i consumuri specifice de dioxid de carbon pentru stingerea local a incendiului
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14.104. (1) La instalaiile care utilizeaz sistemul stingerii locale se iau în calcul urmtoarele
valori:
 minimum 8 kg CO2 pentru fiecare m2 de suprafa de lichid combustibil;
 6 kg CO2 la fiecare m2 de suprafa a instalaiilor sau a utilajelor.
(2) Lungimea jetului de dioxid de carbon are valorile din tabelul 14.8.
Tabelul 14.8
Lungimea jetului de dioxid de carbon în funcie de diametrul duzei
(la presiune joas)
Diametrul duzei
[mm]
Lungimea jetului
[m]

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,70

3,00

14.105. Timpul de refulare a dioxidului de carbon nu trebuie s depeasc 60 secunde, iar
timpul de meninere a concentraiei de stingere trebuie s fie de minimum 20 minute.
Determinarea cantitii (masei) totale de dioxid de carbon necesar stingerii incendiului
14.106. La determinarea cantitii (masei) totale de dioxid de carbon necesar stingerii
incendiului se ine seama de necesitatea realizrii concentraiei de dioxid de carbon,
respectiv de debitul specific, de timpul în care substana de stingere trebuie refulat i de
volumul spaiului protejat.
14.107. Volumul de calcul al spaiului protejat reprezint diferena între volumul total al
spaiului respectiv i volumul echipamentelor, mobilierului etc. montate în interior.
Determinarea numrului de butelii necesare instalaiilor fixe de înalt presiune
14.108. Fiecare incint protejat, trebuie s fie asigurat cu câte o baterie activ principal
i dup caz, o baterie activ de rezerv. Pentru protecia a maximum 5 incinte, între care
este exclus posibilitatea de propagare a focului, se admite prevederea de baterii active
principale i dup caz, baterii active de rezerv comune, dimensionate pentru a asigura
stingerea incendiului la cea mai mare incint protejat.

14.109. Pentru cazuri deosebite, când importana obiectivului sau riscul de incendiu ori de
explozie necesit msuri de protecie severe, se prevd baterii active principale i baterii
active de rezerv independente pentru fiecare incint. Dac este exclus posibilitatea de
propagare a focului de la o incint protejat la alta i în aceast situaie se admite folosirea
în comun a bateriei active de rezerv pentru maximum dou incinte protejate. Bateriile active
de rezerv trebuie s conin aceiai cantitate de dioxid de carbon ca i bateriile active
principale.
14.110. În cazul în care pentru protecia unei incinte rezult necesare mai multe baterii
active principale, acestea pot fi grupate pe un colector comun. Este permis folosirea
bateriilor active principale pentru protecia mai multor incinte, cu condiia ca instalaia s fie
astfel dispus i comandat încât fiecare incint de stingere s poat fi inundat cu dioxid de
carbon fr s le afecteze pe celelalte.
Dimensionarea recipienilor de stocare la instalaiile de joas presiune
14.111. Recipienii pentru stocarea dioxidului de carbon se calculeaz inând cont de
cantitatea (masa) de dioxid de carbon necesar pentru stingere, volumul total al recipienilor
i masa specific a dioxidului de carbon lichid. Dup caz, pentru fiecare recipient operativ se
prevede câte un recipient de rezerv.
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Dimensionarea agregatelor frigorifice i a termoizolaiei rezervoarelor de stocare a
dioxidului de carbon
14.112. Dimensionarea agregatelor frigorifice i a termoizolaiei rezervoarelor de stocare a
dioxidului de carbon se efectueaz pe baza puterii frigorifice a instalaiei respective.
Dimensionarea conductelor pentru dioxidul de carbon
14.113. La dimensionarea conductelor pentru transportul dioxidului de carbon se au în
vedere urmtoarele:
a) evitarea formrii dopurilor de zpad carbonic în conducte i la deversare;
b) starea bifazic (lichid i gazoas) a dioxidului de carbon în recipiente i pe
conducte;
c) debitul de curgere;
d) presiunea dioxidului de carbon în conduct;
e) compactitatea dioxidului de carbon la captul conductei;
f) coeficientul de rezisten hidraulic specific a conductei;
g) lungimea conductei.
14.114. Pentru instalaii de înalt presiune debitul se determin luând în considerare
presiunea medie de stocare de 51,7 bar (pentru depozitare normal la temperatura de 210C).
Debitele de descrcare prin duze au valorile din tabelul 14.1. Presiunea de calcul la duze
trebuie s fie mai mare de 13,8 bar.
14.115. Diametrul conductelor de distribuie se determin în funcie de debitul de dioxid de
carbon refulat prin distribuitor, de debitul de dioxid de carbon refulat în spaiul protejat cu
volumul cel mai mare i de diametrul conductei principale (sau al distribuitorului).
14.116. La instalaiile de înalt presiune diametrul conductei de transport (conducta
magistral, colector) se poate determina cu aproximaie, inând cont de diametrul conductei
principale, de diametrul nominal al capului de debitare al buteliei i de numrul buteliilor de
lucru.
14.117. Pentru instalaii de joas presiune debitul se determin luând în considerare
presiunea medie de stocare de 20,7 bar în timpul descrcrii. Presiunea de calcul la duze
trebuie s fie mai mare de 8,6 bar. Debitul de deversare pentru duze este indicat în tabelul
14.3.
14.118. Pentru dimensionarea conductelor principale de transport ale instalaiilor cu dioxid
de carbon de joas presiune se poate utiliza orientativ tabelul 14.9, în care sunt date valorile
debitelor de transport pentru diverse diametre i lungimi de conducte.
14.119. Pentru sistemele instalaiilor cu dioxid de carbon de joas presiune, dac o parte din
spaiul protejat trebuie inundat total iar o parte prin stingere local, debitul de deversare
pentru partea de inundare total trebuie s asigure concentraia necesar într-un timp care
s nu fie mai mare decât timpul de deversare folosit de partea sistemului de stingere local.
Verificarea debitelor de curgere i calculul pierderilor de sarcin în conductele instalaiilor
cu dioxid de carbon
14.120. (1) Debitul de dioxid de carbon, la curgerea bifazic în conducte, se determin cu
relaia:
Q

3617 D 5, 25Y
L  8,08D 1, 25 Z

[kg/min]

în care:
Q este debitul de CO2 la curgere bifazic în conduct, [kg/min];
D – diametrul interior al conductei, [mm];
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Y; Z – factorii care depind de presiunea din recipiente (butelii) i conducte;
L = l + le – lungimea total, egal cu suma între lungimea fizic (l ) a conductei
i lungimea echivalent rezistenelor locale (le), [mm].
Tabelul 14.9
Diametrele conductelor principale de transport ale instalaiilor de joas presiune,
pentru diferite valori ale debitelor de CO2 (kg/min) i lungimi ale conductelor (m)
Diametrul interior
(diametrul nominal)
[mm]
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
150

15

30

36
75
136
76
400
703
1040
1720
3170
5220
7600
7600

28
61
113
231
340
612
930
1540
2900
4900
7260
7260

Lungimile conductelor
[m]
60
90
120
150
Debite de dioxid de carbon [kg/min]
48
88
183
272
508
794
1340
2560
4350
6570
6570

75
156
234
444
694
1180
2315
3990
6070
6070

209
400
621
1078
2130
3690
5670
5670

363
575
1005
2000
3490
5390
5390

180

210

934
1855
3260
5040
5040

1755
3080
4800

* Durata de deversare a substanei de stingere, de regul nu trebuie sa depeasc 60 secunde

(2) Relaia de mai sus scris sub forma :
L
D1, 25

3617Y
 8,08 Z
§ Q ·
¨ 2¸
©D ¹

este transpus grafic în nomogramele din figurile 16.2 i 16.3 din Anexa nr.16.1.
(3) În tabelul 14.10, sunt date valorile factorilor Y i Z în funcie de presiune, pentru
cazul stocrii dioxidului de carbon la presiunea de 51,7 bar în instalaii de înalt presiune, iar
în tabelul 14.11, sunt precizate valorile factorilor Y i Z în funcie de presiune, pentru cazul
stocrii dioxidului de carbon la presiunea de 20,7 bar în instalaii de joas presiune.
(4) În tabelul 14.12, sunt date valorile lui D1,25 i D2 pentru diferite valori ale
diametrelor (D) ale conductelor.
14.121. Verificarea debitelor de curgere a dioxidului de carbon în conducte se efectueaz cu
ajutorul nomogramelor din Anexa nr.16, figura 16.2 pentru instalaii cu CO2 de înalt
presiune (presiunea de depozitare 51,7 bar) i respectiv figura 16.3 pentru instalaii cu CO2
de joas presiune (presiunea de depozitare 20,7 bar).
14.122. (1) Pierderile totale de sarcin la curgerea dioxidului de carbon în conducte se
determin ca suma dintre pierderile de sarcin liniare i locale.
(2) Pentru calculul pierderilor de sarcin liniare se folosesc valorile rezistenelor
specifice ale conductelor cu diametre diferite, determinate pentru diferite rugoziti ale
acestora i redate în tabelul 14.13.
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Tabelul 14.10
Valorile factorilor Y i Z în funcie de presiune, pentru cazul stocrii
la presiunea de 51,7 bar, în instalaii de înalt presiune
Presiunea
[bar]
51,7
50,0
48,3
46,5
44,8
43,1
41,4
39,6
37,9
36,2
34,5
32,8
31,0
29,3
27,6
25,9
24,1
22,4
20,7
17,2
13,8

Y

Z

0
1200
2300
3320
4280
5130
5960
6710
7370
7980
8530
9060
9530
9970
10400
10740
11020
11410
11560
11950
12150

0
0,0825
0,165
0,249
0,333
0,417
0,501
0,585
0,672
0,760
0,849
0,939
1,033
1,132
1,237
1,350
1,479
1,629
1,844
2,164
2,623

Tabelul 14.11
Valorile factorilor Y i Z în funcie de presiune, pentru cazul stocrii
la presiunea de 20,7 bar în instalaii de joas presiune
Presiunea
[bar]
20,7
20,0
19,3
18,6
17,9
17,2
15,5
13,8
12,0
10,3
8,7
6,9

Y

Z

0
603
1138
1613
2033
2406
3163
3723
4137
4443
4670
4837

0
0,12
0,24
0,36
0,48
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,11
2,41
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Tabelul 14.12
Valorile lui D1,25 i D2 pentru diferite valori ale
diametrelor (D) conductelor
Diametrul
interior
[inch]
0,622
0,824
1,049
0,957
1,380
1,278
1,610
1,500
2,067
1,939
2,469
2,323
3,068
2,900
4,026
3,826
5,047
4,813
6,065
5,761

Diametrul
nominal
[inch]
½
¾
1
1
1¼
1¼
1½
1½
2
2
2½
2½
3
3
4
4
5
5
6
6

D1,25
0,5521
0,7850
1,0615
0,9465
1,4960
1,3590
1,8130
1,6600
2,4750
2,2880
3,0900
2,8650
4,0600
3,7900
5,7100
5,3400
7,5400
7,1400
9,5000
8,9200

D2
0,3869
0,6790
1,1000
0,9158
1,9040
1,6330
2,5920
2,2500
4,2720
3,7600
6,0960
5,3960
9,4130
8,4100
16,2100
14,6400
25,4700
23,1600
36,7800
33,1900

Tabelul 14.13
Valorile rezistenelor specifice (A) ale conductelor de diametre diferite,
determinate pentru diferite rugoziti ale acestora
Diametrul
(mm)
Nominal

De calcul

20
25
32
40
50
70
80
100
125
150

20,25
26,00
34,75
40,00
52,00
67,00
79,50
105,00
130,00
155,00

Rezistenta specifica (A)
(106 s2/m6 )
Rugozitate
Rugozitate
Rugozitate
maxima
medie
minima
1,643
1,15
0,98
0,4367
0,306
0,261
0,09386
0,0656
0,059
0,04453
0,0312
0,0277
0,01108
0,0078
0,00698
0,002893
0,00202
0,00187
0,001168
0,00082
0,000755
0,0002874
0,000187
0,0008083
0,0000605
0,00003395
0,0000238
-

14.123. (1) Pentru determinarea pierderilor locale de sarcin în fitinguri i armturi se
folosesc lungimi echivalente de conducte de dimensiuni corespunztoare, care se adaug
lungimilor fizice ale conductelor.
(2) Aceste lungimi echivalente au valorile din tabelele 14.14 i 14.15. Lungimea
echivalent a robinetului buteliei trebuie s includ tubul sifon, robinetul, capul de deversare
i legtura flexibil de legare la colector.
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Tabelul 14.14
Lungimi echivalente rezistentelor locale pentru fitinguri i armaturi de evi filetate
(exprimate în metri)
Diametrul
evii
[inch]
3/8
½
¾
1
1½
1½
2
2½
3
4
5
6

Cot din
eav la 450

Cot din
eav la 900

0,18
0,24
0,30
0,40
0,52
0,61
0,80
0,94
1,16
1,51
1,92
2,32

0,40
0,52
0,67
0,85
1,13
1,31
1,68
2,01
2,50
3,26
4,10
4,94

Cot de 900
cu teu de
scurgere
0,24
0,30
0,43
0,55
0,70
0,82
1,07
1,25
1,55
2,04
2,56
3,08

Teuri cu
ramificaie
egala
0,82
1,04
1,37
1,74
2,29
2,65
3,41
4,08
5,06
6,64
8,35
10,0

Cuplaje sau
robinete cu
sertar
0,09
0,12
0,15
0,18
0,24
0,27
0,37
0,43
0,55
0,73
0,91
1,07

Tabelul 14.15
Lungimi echivalente rezistentelor locale pentru fitinguri i armaturi de evi sudate
(exprimate în metri)
Diametrul
evii
[inch]
3/8
½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
4
5
6

Cot din
eav la 450

Cot din
eav la 900

0,06
0,09
0,12
0,15
0,21
0,24
0,30
0,37
0,46
0,61
0,76
0,91

0,21
0,24
0,34
0,43
0,55
0,64
0,85
1,01
1,25
1,65
2,04
2,47

Cot de 900
cu teu de
scurgere
0,15
0,21
0,27
0,34
0,46
0,52
0,67
0,82
1,00
1,34
1,68
2,01

Teuri cu
ramificaie
egala
0,49
0,64
0,85
1,07
1,40
1,65
2,10
2,50
3,11
4,08
5,12
6,16

Robinete cu
sertar
0,09
0,12
0,15
0,18
0,24
0,27
0,37
0,43
0,55
0,73
0,91
1,07

14.124. Pierderile totale de sarcin (liniare i locale), pe traseul principal de alimentare cu
dioxid de carbon trebuie s fie mai mici, cel mult egale, cu sarcina disponibil, determinat
pe baza cderii de presiune admis. La stabilirea sarcinii disponibile, se ine seama, dup
caz, de coeficienii de corecie pentru diferena de înlime, ale cror valori sunt în tabelul
14.16.
Dimensionarea duzelor de deversare a dioxidului de carbon
14.125. Debitul duzei de deversare este precizat în tabelul 14.1, pentru instalaii de înalt
presiune i în tabelul 14.2, pentru instalaii de joas presiune.
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14.126. Suprafaa total a orificiilor de debitare ale duzelor trebuie s fie egal cu minimum
90% din suprafaa seciunii utile a conductelor la lungimi de distribuie pân la 100 m i
minimum 80% pentru conducte de lungimi mai mari.
Se recomand ca diametrul orificiului de debitare al duzei s fie:
a) 7 – 9 mm pentru încperi cu volum pân la 500 m3;
b) 10 - 11 mm pentru încperi cu volum de la 500 m3 la 1000 m3;
c) 12 – 14 mm pentru încperi cu volume peste 1000 m3.

Tabelul 14.16
Valorile coeficienilor de corecie pentru diferena de înlime
Sisteme de joas presiune
Presiunea medie în
Corecia de elevaie
conduct
[bar]
[bar/m]
20,7
19,3
17,9
16,5
15,2
13,8
12,4
11,0
9,6
8,3
6,9

0,100
0,078
0,060
0,047
0,037
0,030
0,024
0,019
0,015
0,012
0,009

Sisteme de înalt presiune
Presiunea medie în
Corecia de elevaie
conduct
[bar]
[bar/m]
51,7
48,3
44,8
41,4
37,9
34,5
31,0
27,6
24,1
20,7
17,2
13,8

0,080
0,068
0,058
0,049
0,040
0,034
0,028
0,024
0,019
0,016
0,012
0,009
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15. Conditii generale pentru utilizarea gazelor, (altele decât dioxidul
de carbon) în instalaii fixe de stingere a incendiilor
15.1. Gazele (altele decât dioxidul de carbon) utilizate în instalaiile fixe de stingere a
incendiilor sunt menionate în tabelul 15.1 .
Tabel 15.1
Gazele utilizate în instalaiile fixe de stingere a incendiilor
(standarde de referin SR EN 15004-1÷10)
Produse de stingere
(gaze inerte)
FK-5-1-12
HCFC amestec A
HCFC-123
HCFC-22
HCFC-124
HFC 125
HFC 227ea
HFC 23
IG-01
IG-100
IG-55
IG-541

Compoziie chimic
Dodecafluoro-2-methylpentan-3one
Dichlorotrifluoroethane
Chlorodifluoromethane
Chlorotetrafluoroethane
Isopropenyl-1-methylcyclohexene
Pentafluoroethane
Heptafluoropropane
Trifluoromethane
Argon
Azot
Azot (50%)
Argon (50%)
Azot (52%)
Argon (40%)
Dioxid de carbon (8%)

Formula

Standard de
referin
SR EN

CF3 CF2 C(O)CF(CF3 )2

15004-2

CHCl2CF3
CHClF2
CHClFCF3
C10H16
CHF2CF3
CF3CHFCF3
CHF3
Ar
N2
N2
Ar
N2
Ar
CO2

15004-3
15004-4
15004-5
15004-6
15004-7
15004-8
15004-9
15004-10

15.2. (1) Proiectarea, instalarea, întreinerea i securitatea instalaiilor de stingere cu gaze
se face conform standardului SR EN 15004-1 i prilor corespunztoare din SR EN 15004.
(2) Componentele instalaiilor de stingere cu gaze trebuie s fie conforme cu prile
corespondente din standardul SR EN 12094 sau reglementri echivalente.
15.3
Proiectarea, instalarea i întreinerea instalaiilor de stingere cu gaze se face de
ctre persoane autorizate, conform legii.

15.4.
Pentru a realiza stingerea incendiului în incinta protejat, instalaiile de stingere cu
gaze inerte se realizeaz în sistemul cu inundare total.
Instalaiile de stingere a incendiilor prin inundare total sunt utilizate în principal
15.5
pentru a asigura protecia împotriva riscurilor într-o incint sau un echipament, cum ar fi :
a) riscuri de natur electric sau electronic
b) instalaii de telecomunicaii
c) lichide i gaze inflamabile sau combustibile
d) echipamente sau bunuri de mare valoare
15.6.
Enumerarea echiprii cu instalaii de stingere cu gaze este minimal, investitorii pot
prevedea i în alte situaii astfel de instalaii, în funcie de riscul de incendiu, amplasare,
valoarea cldirii i a bunurilor protejate
15.7.
(1) Instalaiile de stingere cu gaze inerte nu se utilizeaz în incendii implicând
urmtoarele tipuri de materiale :
a) produse chimice care asigur propria alimentare cu oxigen (de exemplu,
nitratul de celuloz);
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b) amestecuri coninând materiale oxidante (de exemplu, nitratul de sodiu);
c) produse susceptibile de descompuneri termice (de exemplu, anumii peroxizi
organici);
d) metale combustibile (de exemplu, sodiu, potasiu, zirconiu) hidruri reactive,
care pot reaciona cu produsele de stingere.
(2) De asemenea, gazele inerte nu se utilizeaz în medii în care exist suprafee
importante care ating temperaturi superioare temperaturii de descompunere a produsului de
stingere i care sunt înclzite prin alte mijloace decât focul.
(3) Se recomand precauii la utilizarea acestor instalaii în medii potenial explozive
datorit pericolului descrcrilor electrostatice.
15.8.
(1) Se interzice refularea simultan a unor produse de stingere diferite pentru a
proteja aceeai incint.
(2) Amestecul unor produse de stingere în acelai rezervor este permis numai dup
obinerea certificrilor sau agrementrilor necesare conform legii pentru soluia tehnic
adoptat.
15.9.

Gazele de stingere utilizate nu trebuie s fie bune conductoare de electricitate.

15.10 Instalaiile de stingere cu gaze trebuie s îndeplineasc cerinele de securitate
prevzute la art.5.1.i art. 5.2. din SR EN 15004-1.
Msuri de protecie
15.11. La proiectarea instalaiilor de stingere cu gaze trebuie s fie luate în considerare toate
riscurile pentru personal create prin refularea agenilor de stingere gazoi.Msurile minime
de securitate luate trebuie s fie în conformitate cu tabelul 15.2.
Tabel 15.2
Msuri minime de securitate
Concentraia
maxim

Dispozitive de
întârziere

Comutator de
acionare
automat/manual

Dispozitiv de
dezactivare

Pân la NOAEL
inclusiv

Necesar

Nu este necesar

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Necesar

Între NOAEL i
LOAEL
LOAEL
sau mai mare

15.12. (1) Pentru spaii în mod normal neocupate,concentraia maxim nu trebuie s
depeasc LOAEL pentru ageni de stingere utilizai cu excepia cazului în care se utilizeaz un
dispozitiv de dezactivare.
(2) În timp ce încperea este ocupat, se recomand ca instalaiile la care se ateapt ca
NOAEL s fie depit, s fie puse pe modul ne-automat.
15.13. Orice modificare a volumului incintei sau orice adugare sau eliminare de obiecte fixe
care nu sunt incluse în proiectul original nu trebuie s influeneze asigurarea concentraiei
agentului de stingere. În aceste situaii, instalaia trebuie s fie recalculat pentru a se
asigura c este atins concentraia nominal cerut i concentraia maxim este în
conformitate cu tabelul 15.2.
15.14. În spaiile neocupabile, concentraia maxim poate depi LOAEL pentru agentul de
stingere utilizat, fr a fi necesar un dispozitiv de dezactivare.
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15.15 (1) În zonele care sunt protejate prin instalaii cu inundare total i care pot fi ocupate,
trebuie s fie prevzute urmtoarele:
a)
dispozitive de întârziere:
i) pentru aplicaii în care o întârziere a refulrii nu crete semnificativ ameninarea
reprezentat de incendiu asupra vieii persoanelor i asupra bunurilor, instalaiile de
stingere trebuie s conin o alarm de pre-refulare cu un timp de întârziere suficient
pentru a permite evacuarea personalului înainte de refulare;
ii) dispozitivele de întârziere trebuie s fie utilizate numai pentru evacuarea personalului
i/sau pentru pregtirea spaiului cu risc pentru refulare.
b)
comutator automat / manual i dispozitive de dezactivare în situaiile când sunt cerute
în conformitate cu SR EN 15004-1;
c)
ci de evacuare, care trebuie s fie libere tot timpul, iar iluminatul de siguran i
indicatoarele corespunztoare cu direciile de evacuare s minimizeze distanele de
parcurs;
d)
ui batante cu deschidere spre exterior cu autoînchidere i care nu se pot deschide
decât din interior, chiar i atunci când acestea sunt blocate din exterior;
e)
alarme continue vizuale i sonore la intrrile i ieirile identificate în zona protejat i
alarme vizuale continue la exteriorul zonei protejate, care funcioneaz pân spaiul
protejat a fost adus în condiii de securitate;
f)
indicatoare de avertizare i instruciuni adecvate;
g)
când este necesar, alarme pre-refulare în aceste spaii, care sunt distincte fa de alte
semnale de alarm i care, dup detecia incendiului, intr în funciune imediat la
începutul timpului de întârziere;
h)
mijloace pentru a asigura o ventilare natural sau forat a acestor spaii, dup orice
refulare de agent de stingere. De multe ori este necesar o ventilare forat.
(2) Trebuie acordat importan eliminrii complete a atmosferelor periculoase i nu doar
deplasarea acestora întrun alt spaiu, deoarece cei mai muli ageni de stingere sunt mai grei
decât aerul.
a)
instruciuni i exerciii de antrenament pentru întreg personalul din interiorul sau din
vecintatea spaiilor protejate, inclusiv personalul de montare sau întreinere care poate
fi în zon, pentru a se asigura comportamentul corespunztor când sistemul
funcioneaz.
b)
trebuie s fie prevzute echipamente pentru respiraie individual a personalului i s
se efectueze instruire pentru utilizarea acestora;
c)
personalul nu trebuie s intre în incint înainte de a se verifica dac acest lucru se
poate face în deplin securitate.
15.16. Calculul debitului instalaiei de stingere cu gaze i a concentraiei de produse de
stingere se efectueaz conform capitolului 7 din SR EN 15004-1 i reglementrilor specifice.
15.17. Punerea în funciune i recepia instalaiilor de stingere cu gaze se face conform
capitolului 8 din SR EN 15004-1.
15.18. Verificarea i mentenana instalaiilor de stingere cu gaze precum i pregtirea
personalului de exploatare a se face conform capitolului 9 din SR EN 15004-1.
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16.

Instalaii fixe de stingere a incendiilor cu IG – 100

Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de inertizare i stingere
a incendiilor cu IG – 100
Sisteme de inertizare i stingere a incendiilor cu IG – 100
16.1.
Proprietile IG – 100, mecanismul stingerii incendiului cu IG – 100 i domeniile
recomandate pentru instalaiile cu IG – 100 sunt prezentate în anexa nr. 17.
16.2.
Instalaiile de inertizare i/sau de stingere a incendiilor cu IG – 100 se difereniaz
dup urmtoarele criterii principale:
a) felul aciunii de inertizare;
b) felul aciunii de stingere;
c) modul acionrii instalaiilor;
d) felul comenzii acionrii.
16.3.

Din punctul de vedere al aciunii de inertizare, instalaiile cu IG – 100 pot fi:
a) prin sifonare - la care IG – 100 este introdus în spaiul de vapori al incintei sau al
echipamentului tehnologic pe msur ce se evacueaz lichidul din incint sau
echipament;
b) prin vacuumare - la care IG – 100 este introdus în incinte sau echipamente
tehnologice în care exist lichide inflamabile i în care amestecurile de vapori-aer
se afl la presiuni mai mici decât presiunea atmosferic;
c) prin presiune - la care IG – 100 este introdus sub presiune în incinte sau
echipamentul tehnologic;
d) în flux continuu - la care IG – 100 este introdus i evacuat în flux continuu din
incinta sau echipamentul tehnologic realizând circulaia IG – 100 în incinta i/sau
echipament.

16.4.
Din punct de vedere al aciunii de stingere, instalaiile cu IG – 100 sunt cu inundare
total. (standard de referin SR EN 15004-8)
16.5.
Acionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 100 poate fi automat
i/sau manual.
16.6.
Comenzile de acionare automat ale instalaiilor fixe de stingere a incendiului cu
IG – 100 pot fi:
a) pneumatice;
b) mecanice;
c) electrice;
d) mixte.
16.7.

Inertizarea incintelor i a echipamentelor tehnologice cu IG – 100 se poate realiza prin:
a) introducerea continu a unui debit constant de IG – 100 în incinta sau echipamentul
respectiv;
b) introducerea discontinu a unui debit variabil de IG – 100 pentru meninerea unei
presiuni superioare celei atmosferice.

16.8.
Substana de stingere IG – 100 este stocat în butelii la o presiune de 200 bar sau
300 bar, la temperatura de umplere de 150C. În tabelul 16.1 sunt date presiunile maxime de
lucru ale substanei de stingere a incendiului IG – 100, la temperatura de 500C.
Riscuri
16.9.
Pentru concentraii volumice uzuale de IG – 100 în aer necesare stingerii incendiului
(43,7%) nu exist riscuri majore pentru persoane. Indicele NOAEL (nici un efect advers
observabil) corespunde unei concentraii volumice de IG – 100 în spaiul protejat de 43%,
determinat la o concentraie volumic minim de oxigen de 12% iar indicele LOAEL (cel mai
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mic efect advers observabil) corespunde la o concentraie volumic de IG – 100 în spaiul
protejat de 52%, respectiv la o concentraie volumic minim de oxigen de 10%.
16.10. La concentraii volumice ale IG – 100 în aer mai mari de 78%, aerul devine toxic i
prezint riscuri pentru persoane.
Tabel 16.1
Presiunile maxime de lucru ale substanei gazoase de stingere a incendiului
IG – 100 la temperatura de 500C
Presiunea de stocare la
temperatura de 150C
[bar]
200
300

Presiunea maxim de lucru la
temperatura de 500C
[bar]
240
360

Componentele instalaiilor fixe de stingere cu IG – 100
16.11.

Instalaiile fixe de stingere a incendiului cu IG – 100 se compun, în principal, din:
a) sursa de alimentare cu IG – 100;
b) instalaia de reducere a presiunii;
c) dispozitive de acionare;
d) reeaua de distribuie cu duze de refulare a IG – 100 în spaiul protejat;
e) dispozitive de avertizare a oamenilor;
f) dispozitive de semnalizare a intrrii în funciune a instalaiei (intrarea în funciune
a instalaiei se face dup avertizarea i evacuarea oamenilor).

16.12.
sunt:

(1) Sursele de alimentare cu IG – 100 ale instalaiilor fixe de stingere a incendiului

a) rezervoare de înmagazinare la presiunea de (6…8) bar (pentru IG – 100 provenit
din fracionarea aerului în instalaii tehnologice);
b) recipieni (butelii) de IG – 100 la presiuni de 200 i 300 bar.
(2) Lungimea conductei de la rezervoarele sau buteliile de IG – 100 pân la
distribuitor nu trebuie s depeasc 200 m.
Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu IG – 100
16.13. Concentraia volumic procentual de IG – 100 necesar stingerii incendiului, determinat
pentru heptan, este de 33,6% iar concentraia volumic minim de proiectare (de calcul)
pentru stingerea incendiului, este de 43,7%.
16.14. Volumul de IG – 100, la starea de referin corespunztoare temperaturii de 200C i
presiunii de 1,013 bar, necesar pentru stingerea incendiului, V S [m3], se determin cu relaia:
VS V

vR § 100 ·
ln¨
¸
v ©100 C ¹

[m3]

în care:
V este volumul net al spaiului protejat [m3];
C – concentraia volumic procentual de IG – 100 necesar stingerii incendiului, la
temperatura din spaiul protejat, t [0C] i presiunea de 1,013 bar abs., [%];
v R – volumul specific al IG – 100 la starea de referin, [m3/kg];
v – volumul specific al IG – 100, la presiunea de 1,013 bar i temperatura, t [0C], din
spaiul protejat, determinat cu relaia:
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v

k1  k 2 t

[m3/kg]

unde:

k1
t

0,79968 i
k2 0,00293 sunt constante specifice IG – 100;
– temperatura de calcul din spaiul protejat, [0C].

16.15. Valorile volumului specific al IG – 100, v [m3/kg], la diferite temperaturi, t [0C], precum i
valorile raportului V S / V [m3 IG – 100 /m3] la diferite valori de proiectare ale concentraiei
volumice procentuale, C [%], necesar stingerii incendiului, sunt date în tabelul 16.2.
Tabel 16.2
Valorile volumului specific al IG – 100, v [m3/kg], la diferite temperaturi t [0C ], precum i
valorile raportului VS / V [m3 IG – 100/m3],la diferite valori de proiectare ale concentraiei
volumice procentuale, C [%], necesar stingerea incendiului
Temperatura

Volumul
specific

Volumul de IG – 100, VS [m3], necesar stingerii incendiului, raportat
la unitatea de volum net, V [m3], al spaiului protejat
VS / V [m3 IG – 100/m3],

0

t
C

v
m /kg

34%

Concentraia volumic procentual de proiectare,
necesar stingerii incendiului
C [%]
38%
42%
46%
50%
54%
58%

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,6825
0,6971
0,7118
0,7264
0,7411
0,7557
0,7704
0,7850
0,7997
0,8143
0,8290
0,8436
0,8583
0,8729
0,8876
0,9022
0,9169
0,9315
0,9462
0,9608
0,9755
0,9901
1,0048
1,0194
1,0341
1,0487
1,0634
1,0780
1,0927

0,523
0,512
0,501
0,491
0,481
0,472
0,463
0,454
0,446
0,438
0,430
0,423
0,416
0,409
0,402
0,395
0,389
0,383
0,377
0,371
0,366
0,360
0,355
0,350
0,345
0,340
0,335
0,331
0,326

0,601
0,589
0,576
0,565
0,554
0,543
0,533
0,523
0,513
0,514
0,495
0,486
0,478
0,470
0,462
0,455
0,447
0,440
0,434
0,427
0,421
0,414
0,408
0,402
0,397
0,391
0,386
0,384
0,375

3

0,685
0,671
0,657
0,644
0,631
0,619
0,607
0,596
0,585
0,574
0,564
0,554
0,545
0,536
0,527
0,518
0,510
0,502
0,494
0,487
0,479
0,472
0,465
0,459
0,452
0,446
0,440
0,434
0,428

0,775
0,759
0,743
0,728
0,714
0,700
0,686
0,674
0,661
0,649
0,638
0,627
0,616
0,606
0,596
0,586
0,577
0,568
0,559
0,550
0,542
0,534
0,526
0,519
0,511
0,504
0,497
0,491
0,484

0,872
0,853
0,836
0,819
0,803
0,787
0,772
0,758
0,744
0,731
0,718
0,705
0,693
0,682
0,670
0,659
0,649
0,639
0,629
0,619
0,610
0,601
0,592
0,584
0,575
0,567
0,559
0,552
0,544

0,977
0,956
0,936
0,917
0,899
0,882
0,865
0,849
0,833
0,818
0,804
0,790
0,777
0,763
0,751
0,739
0,727
0,715
0,704
0,694
0,683
0,673
0,663
0,654
0,645
0,636
0,627
0,618
0,610

1,091
1,068
1,046
1,025
1,005
0,985
0,966
0,948
0,931
0,914
0,898
0,883
0,868
0,853
0,839
0,825
0,812
0,799
0,787
0,775
0,763
0,752
0,741
0,730
0,720
0,710
0,700
0,691
0,681

62%
1,022
1,191
1,167
1,143
1,121
1,099
1,078
1,058
1,038
1,020
1,002
0,984
0,968
0,951
0,936
0,920
0,906
0,891
0,878
0,864
0,851
0,839
0,827
0,815
0,803
0,792
0,781
0,770
0,760

16.17. Timpul necesar pentru asigurarea concentraiei minime de IG – 100 necesar stingerii
incendiului este de 1,5 la 3 minute, iar timpul de meninere a acestei concentraii este de
20 minute.
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Executarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu IG – 100
Condiii generale
16.18. Înainte de montarea echipamentelor, aparatelor, conductelor i a accesoriilor
acestora, trebuie s se verifice starea lor de integritate. Ele nu trebuie s prezinte deformri,
urme de loviri etc.
16.19. Rezervoarele i recipientelor (buteliile) cu IG – 100, precum i distribuitorul
instalaiei se amplaseaz în încperi uor accesibile, ferite de radiaii termice. Buteliile cu IG
– 100 se introduc pe pia i se utilizeaz conform reglementrilor tehnice în vigoare.
16.20. Traseele conductelor cu IG – 100 trebuie s nu intersecteze traseele altor conducte
prin care circul fluide care pot contamina sistemul.
16.21. Conductele cu IG – 100 se execut din evi din oel care trebuie s aib suprafaa
interioar neted. În cazul montrii în spaii cu ageni corosivi, conductele se protejeaz
împotriva coroziunii.
16.22. Recipientele (buteliile) sub presiune i armturile aferente trebuie s respecte
prevederile reglementrilor tehnice în vigoare.
16.23. Se iau msuri de evitare a înfundrii conductelor i a duzelor cu impuriti care ar
bloca transportul i distribuia IG – 100, precum i refularea acestuia în incinta protejat.
16.24. Conductele de transport i distribuie se leag la pmânt, conform prevederilor
normativului I 7.
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17.
Instalaii fixe de stingere a incendiilor, cu substane
HFC – 227ea
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de stingere a incendiilor
cu substana HFC – 227ea
Sisteme de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea
17.1
Proprietile substanei de stingere HFC – 227ea, mecanismul stingerii incendiilor cu
aceast substan i domeniile recomandate pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu
HFC – 227ea, sunt prezentate în anexa nr. 18
17.2.
Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu HFC – 227ea se utilizeaz în sistem
de inundare total.(standard de referin SR EN 15004-5)
17.3.

Sistemul cu inundare total este folosit pentru stingerea incendiilor în spaii închise.

Riscuri
17.4.
Prin mecanismul de stingere a incendiului cu HFC – 227ea are loc descompunea
unor molecule, iar produsul de descompunere esenial este HF (hidrogen fluorurat).
17.5.
Pericolul asociat cu produii de descompunere ai HFC – 227ea depinde de
concentraia de HF din incinta protejat i care, în principal, este funcie de:
a) raportul dintre mrimea incendiului i volumul spaiului protejat;
b) timpul de ardere (perioada cuprins între izbucnirea i stingerea incendiului). Se
asigur un interval de timp cât mai mic posibil între momentul detectrii incendiului i
acionarea sistemului de deversare a substanei de stingere.
17.6.
Emanaia de HF are miros iritant chiar în cantiti mici. Acest miros constituie o
alarm preventiv pentru oameni de a nu intra în spaiul protejat decât dup ce acesta a fost
ventilat. În plus, produii rezultai în urma arderii pot fi toxici i de aceea personalul
specializat care intr în spaiul respectiv dup incendiu, trebuie s poarte aparat autonom de
respiraie.
17.7.
În general, substana de stingere a incendiului HFC – 227ea nu este toxic pentru
om. La concentraia necesar de stingere (7,5 %), nu are efecte adverse observabile asupra
organismului uman. Efectele adverse pot apare de la o concentraie mai mare de 10,5%
(anexa nr.18, pct.5).
17.8.
Msurile de siguran ce trebuie luate pentru evacuarea persoanelor din diferite
tipuri de spaii, în funcie de concentraia volumic de substan de stingere tip HFC –
227ea) din aceste incinte, sunt prezentate în tabelul 17.1.
17.9.
Substana de stingere HFC – 227ea are un efect slab asupra majoritii
elastomerilor, conform datelor prezentate în tabelul 17.2.
17.10. Substana de stingere de HFC – 227ea nu are efect de coroziune asupra metalelor
folosite în mod curent pentru conductele i echipamentele instalaiilor, dup cum rezult din
datele prezentate în tabelul 17.3.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu
substana HFC – 227ea
Componentele instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea
17.11.

Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea se compun din:
a) Recipiente (butelii) cu HFC – 227ea grupate în baterie;
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b) Colector de substan de stingere HFC – 227ea (sau conducte colectoare în cazul
sistemelor cu mai multe baterii);
c) Dispozitive de acionare;
d) Dispozitive i echipamente de semnalizare i comand;
e) Conducte pentru transportul i distribuia substanei de stingere;
f) Duze pentru refularea substanei de stingere;
g) Aparatur pentru control.
Tabel 17.1
Msurile de siguran ce trebuie luate pentru evacuarea oamenilor din spaiile protejate, în
funcie de concentraia volumic a HFC – 227ea în aerul din aceste spaii

Tip de spaii

Concentraia volumic de
substan tip HFC – 227ea în aer
C (%)

Msuri de siguran

Spaii în mod normal
ocupate

C < 9%
9% < C < 10,5%

Evacuare recomandata
Evacuare posibila sub 1 minut

Spaii în mod normal
neocupate

C > 10,5%

Evacuare posibila sub 30 s, sau trebuie
folosite aparate de respirat
Tabel 17.2

Efectele HFC – 227ea asupra elastomerilor
Elastomer
Butyl
EPDM
Cauciuc
Neopren G
Silicon

HFC – 227ea faza gazoas
Variaia în
Variaia în
duritate
volum
0
+4,5
+2
+1,1
0
+4,1
+2
+1,9
-3
+2,2

HFC – 227ea faza lichid
Variaia în
Variaia în
duritate
volum
-5
+7,0
+2
+1,3
-5
+4,8
+3
+0,86
+2
+5,7
Tabel 17.3

Efectele de coroziune ale HFC – 227ea asupra metalelor
Metalul
Aluminiu 1100
Aluminiu 2024
Otel inox 304
Otel carbon 1020
Bronz CDA 268
Cupru CDA 110
Nichel 200
Argint

Rata de coroziune
[mil/an]
0,0000
0,0081
0,0009
0,0010
0,0009
0,0008
0,0000
0,0000

Not : 1 mil = 2,554 x 10-5 m

17.12. În spaiile închise protejate cu instalaii fixe de stingere, este recomandat
asigurarea unei instalaii de exhaustare a produselor rezultate în urma incendiului. Atunci
când se prevede, aceast instalaie trebuie s fie diferit de instalaia normal de ventilare a
cldirii. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului se face numai în exteriorul
cldirii. În interiorul staiei cu recipiente (butelii) cu substan de stingere este obligatorie
prevederea instalaiei de exhaustare.
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Instalaii de detectare, semnalizare i comand
17.13. Instalaia de stingere a incendiului cu HFC – 227ea se echipeaz cu detectoare de
incendiu. La semnalizarea unui detector, centrala de semnalizare trebuie s declaneze
„prealarma”, iar atunci când dou detectoare (aparinând fiecare unei linii diferite de detecie)
semnalizeaz simultan sau este acionat un buton de incendiu, centrala de semnalizare s
declaneze „comanda de stingere”. Comanda de stingere se poate declana i numai în
urma acionrii butonului de incendiu. Dup o temporizare reglabil, variind între câteva
secunde i dou minute – tipic 30 secunde, centrala trebuie s dea comanda pentru
declanarea stingerii prin deschiderea vanei de sector corespunztoare incintei în care a
izbucnit incendiul i apoi acioneaz vana de pe recipient (butelie) pentru deversarea
substanei de stingere. Pentru o arie protejat de un singur recipient de substan de
stingere, vana de sector poate lipsi.
17.14. Centrala de semnalizare i comand asigur monitorizarea activrii vanelor, ofer
informaii precise în cazul operrii în regim de urgena i permite iniializarea comenzilor
pentru oprirea funcionrii instalaiilor de ventilare i de aer condiionat, închiderea
elementelor mobile de protecie a golurilor funcionale (ui, ferestre, trape etc.), alertarea
serviciului de pompieri etc.
17.15. Alarmarea în caz de incendiu este asigurat acustic i optic. Deversarea substanei
de stingere în spaiul protejat este semnalizat în centrala de semnalizare i comand.
Dimensionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea
17.16. Concentraiile volumice, C[%], de substan HFC–227ea, necesare pentru stingerea
incendiilor, respectiv minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile i incendii
de suprafa (clasa A), sunt date în tabelul 17.5
Tabel 17.4
Concentraii ale HFC 227ea, de referin de stingere i nominale
Stingere

Valoarea nominal minim

%, în volum

%, în volum

Heptan (arztor cup)

6,7

9,0

Heptan (camer de încercare

6,9

Combustibil
Clasa B

Suprafa Clasa A
Focar de lemn

4,9

PMMA

6,1

PP

6,1

ABS

6,1

Risc ridicat Clasa A

vezi nota a

7,9

8,5
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NOT:
Valorile agentului de stingere pentru combustibil clasa B i i incendiu de suprafa clasa A
sunt determinate prin încercri, în conformitate cu standardul SR EN 15004-1:2009,
anexele B i C.
Concentraia minim nominal pentru combustibil de clas B Concentraia minim nominal
pentru combustibil clasa B este valoarea cea mai mare dintre concentraiile de stingere ale
arztorului cup cu heptan sau camerei de încercare cu heptan înmulit cu 1,3.
Concentraia minim nominal pentru incendiu de suprafa clasa A este valoarea cea mai
mare dintre concentraiile de stingere ale focarului de lemn, PMMA, PP sau ABS înmulit cu
1,3. în absena uneia dintre cele 4 valori de stingere, concentraia minim nominal pentru
clasa A de suprafa trebuie s fie cea risc ridicat clasa A..
A se vedea EN 15004-1:2008, 7.5.1.3, pentru informaii despre combustibilii din clasa A.
Pentru informaii despre combustibilii din clasa A, a se vedea SR EN 15004-1:2009, 7.5.1.3,.
Concentraiile de stingere i nominale pentru încercrile de incendiu în sal sunt date numai cu
titlu informativ.
Concentraii de stingere mai mici i mai mari decât cele artate pentru focarele de încercare la
scara camerei pot s fie realizate i premise atunci când sunt validate prin rapoarte de încercri
de laboratoare recunoscute internaional.
a
Concentraia minim nominal pentru risc ridicat clasa A trebuie s fie cea mai mare
dintre cea pentru incendiu de suprafa clasa A sau 95 % din concentraia minim nominal
pentru clasa B.
Tabel 17.5
Concentraiile volumice, C[%] de substan HFC – 227ea în aer, de inertizare, respectiv,
minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile
Substan combustibil
izobutan

Concentraia volumic de HFC – 227ea în aer
C[%]
de inertizare
minim de proiectare
11,3
12,4

1-cloro-1, 1-difluoretan (HCFC 1416)

2,2

2,9

1,1-difluoretan (HCFC 152a)

8,6

9,5

difluoretan (HCFC 32)

3,5

3,9

etilen oxid

13,6

15,0

metan

8,0

8,8

pentan
propan

11,6
11,6

12,8
12,8

17.19. Cantitatea (masa), m[kg] de substan HFC – 227ea necesar stingerii incendiului,
se determin cu relaia:
V§ C ·
m
¨
¸ [kg]
v © 100  C ¹
în care:
m – masa de substan de stingere a incendiului HFC – 227ea, [kg];
V – volumul net al spaiului protejat, [m3]. Volumul net se determin sczând din
volumul brut volumul ocupat de obiectele solide nepermeabile i nemutabile.
Volumele care au o deschiztur spre spaiul protejat trebuie adugat (de
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C–
v–

exemplu: ventilaii fr trap de închidere la alarma de incendiu, deschizturi
care nu se închid automat etc.);
concentraia volumic de substan HFC – 227ea în aer, necesar stingerii
incendiului, [%];
volumul specific de vapori de substan de stingere HFC – 227ea [m3/kg], la
presiunea de 1,013 bar, determinat cu relaia:
v k1  k 2 t
[m3/kg]

unde:

k1

0,1269;

k2

0,000513;

t – temperatura în spaiul protejat, [0C].
17.20. Valorile volumului specific, v [m3/kg] de substan de stingere HFC – 227ea , la
diferite temperaturi t [0C], precum i masa de substan de stingere raportat la unitatea de
volum a spaiului protejat m/V [kg/m3] în funcie de concentraia volumic de stingere a
incendiului C [%], sunt redate în tabelul 17.6..
17.21. Masa volumic de umplere a unui rezervor nu trebuie s fie mai mare decât valorile
prezentate în tabelele 17.7 i 17.8 pentru sisteme de 25 bar i 42 bar.
Tabel 17.7
Caracteristicile rezervorului de stocare a HFC 227ea – 25 bar
Proprieti
Nivel de umplere maxim
Presiunea maxim de lucru a rezervorului la 500C
0

Suprapresiune la 20 C

Uniti de msur

Valori

kg/m3

1150

Bar

34

Bar

25
Tabel 17.8

Caracteristicile rezervorului de stocare a HFC 227ea – 42 bar
Proprieti
Nivel de umplere maxim
Presiunea maxim de lucru a rezervorului la 500C
0

Suprapresiune la 20 C

Uniti de msur

Valori

kg/m3

1150

Bar

53

Bar

42

17.22 Rezervoarele trebuie s fie presurizate cu azot cu un coninut de ap care s nu
depeasc 60 x10-6 % în mas la o presiune de echilibru de ( 25  10,25 ) bar i ( 42  20,1 ) bar la
o temperatur de 21 0C.
Executarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu HFC – 227ea
Condiii generale
17.23. Echipamentul necesar instalaiei fixe de stingere a incendiilor cu substan
HFC-27ea, trebuie s aib asigurat calitatea corespunztoare i se verific printr-o recepie
atent pe baza documentelor însoitoare (documente de calitate, instruciuni tehnice,
agrement tehnic etc).
17.24. Productorii i furnizorii de baterii i echipamente de stingere trebuie s livreze
odat cu acestea i piesele de rezerv necesare, conform prescripiilor productorului.
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17.25. (1) Subansamblurile i echipamentele instalaiei de stingere se transport în
ambalajele originale, pstrându-se caracteristicile tehnice i constructive cu care au fost
realizate de productor.
(2) Beneficiarul instalaiei este obligat s asigure depozitarea în condiii de siguran
a subansamblurilor, echipamentelor i a materialelor pân la terminarea montajului i
punerea în funciune a instalaiei, rspunzând alturi de unitatea de montaj de pstrarea lor.
Montarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu HFC – 227ea
17.24. Înainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente acestora, se
verific starea lor, neadmiându-se trecerea la montaj dac prezint turtiri sau alte urme de
lovire care au modificat forma sau seciunea acestora.
17.25. Pe timpul montajului se iau msuri pentru ca în interiorul conductelor de orice fel s
nu ptrund corpuri strine, care s stânjeneasc transportul sau refularea substanei de
stingere.
17.26. Conductele de transport i distribuie a substanei de stingere se execut conform
proiectului i se leag la instalaiile de împmântare, respectându-se prevederile
normativului I 7 sau a reglementrilor echivalente .
17.27. Dup montare conductele se cur, iar înainte de montarea duzelor se sufl cu aer
sau alt gaz sub presiune îndeprtând eventualelor corpuri strine ptrunse accidental.
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Tabel 17.6
Cerine de mas pentru HFC 227ea pe unitatea de volum de spaiu protejat,

Volum
m/V(kg/m3) Aceast informaie se refer numai la HFC 227ea i nu poate
specific
reprezenta orice alt produs coninând 1,1,1,2,3,3,3-pentafluoretan ca un component
de
Concentraia nominal (în volum)
Temperatura vapori
S
m3/kg

6%

7%

8%

9%

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

– 10

0,1215

0,5254

0,6196

0,7158

0,8142

0,9147

1,0174

1,1225

1,2301

1,3401

1,4527

–5

0,1241

0,5142

0,6064

0,7005

0,7967

0,8951

0,9957

1,0985

1,2038

1,3114

1,4216

0

0,1268

0,5034

0,5936

0,6858

0,7800

0,8763

0,9748

1,0755

1,1785

1,2839

1,3918

5

0,1294

0,4932

0,5816

0,6719

0,7642

0,8586

0,9550

1,0537

1,1546

1,2579

1,3636

10

0,1320

0,4834

0,5700

0,6585

0,7490

0,8414

0,9360

1,0327

1,1316

1,2328

1,3364

15

0,1347

0,4740

0,5589

0,6457

0,7344

0,8251

0,9178

1,0126

1,1096

1,2089

1,3105

20

0,1373

0,4650

0,5483

0,6335

0,7205

0,8094

0,9004

0,9934

1,0886

1,1859

1,2856

25

0,1399

0,4564

0,5382

0,6217

0,7071

0,7944

0,8837

0,9750

1,0684

1,1640

1,2618

30

0,1425

0,4481

0,5284

0,6104

0,6943

0,7800

0,8676

0,9573

1,0490

1,1428

1,2388

35

0,1450

0,4401

0,5190

0,5996

0,6819

0,7661

0,8522

0,9402

1,0303

1,1224

1,2168

40

0,1476

0,4324

0,5099

0,5891

0,6701

0,7528

0,8374

0,9239

1,0124

1,1029

1,1956

45

0,1502

0,4250

0,5012

0,5790

0,6586

0,7399

0,8230

0,9080

0,9950

1,0840

1,1751

50

0,1527

0,4180

0,4929

0,5694

0,6476

0,7276

0,8093

0,8929

0,9784

1,0660

1,1555

55

0,1553

0,4111

0,4847

0,5600

0,6369

0,7156

0,7960

0,8782

0,9623

1,0484

1,1365

60

0,1578

0,4045

0,4770

0,5510

0,6267

0,7041

0,7832

0,8641

0,9469

1,0316

1,1183

65

0,1604

0,3980

0,4694

0,5423

0,6167

0,6929

0,7707

0,8504

0,9318

1,0152

1,1005

70

0,1629

0,3919

0,4621

0,5338

0,6072

0,6821

0,7588

0,8371

0,9173

0,9994

1,0834

75

0,1654

0,3859

0,4550

0,5257

0,5979

0,6717

0,7471

0,8243

0,9033

0,9841

1,0668

80

0,1679

0,3801

0,4482

0,5178

0,5890

0,6617

0,7360

0,8120

0,8898

0,9694

1,0509

85

0,1704

0,3745

0,4416

0,5102

0,5803

0,6519

0,7251

0,8000

0,8767

0,9551

1,0354

90

0,1730

0,3690

0,4351

0,5027

0,5717

0,6423

0,7145

0,7883

0,8638

0,9411

1,0202

95

0,1755

0,3638

0,4290

0,4956

0,5636

0,6332

0,7044

0,7771

0,8516

0,9277

1,0057

100

0,1780

0,3587

0,4229

0,4886

0,5557

0,6243

0,6945

0,7662

0,8396

0,9147

0,9916

T
qC

m/V

V

este necesarul de mas de agent (în kilograme pe metru cub); adic masa, m, în kilograme de agent necesar pe
metru cub de volum protejat V pentru a produce concentraia indicat la temperatura specificat.
este volumul net al spaiului cu risc de incendiu (în metri cubi); adic volumul închis minus structurile fixe
impenetrabile agentului de stingere.

§ c ·V
¸¸
m ¨¨
© 100  c ¹ S
T

este temperatura (în grade Celsius); adic temperatura nominal din zona de risc

S

este volumul specific (în metri cubi pe kilogram); volumul specific al vaporilor supraînclzii de HCFC Blend A la o
presiune de 1,013 bar poate fi prin
S = k1 + k2T
unde k1 = 0,1269; k2 = 0,000513
este concentraia (în procente); adic concentraia volumetric de HFC 227ea în aer la temperatura indicat, i la
presiunea absolut de 1,013 bar.

c
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18. Instalaii fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de stingere a incendiilor cu
IG – 541
Sisteme de stingere a incendiilor cu IG - 541
18.1.
Proprietile substanei IG – 541, mecanismul stingerii incendiului cu IG – 541 i
domeniile recomandate pentru instalaiile de stingere cu IG – 541, sunt prezentate în anexa
nr.19.
18.2.
(1) Instalaiile de stingere a incendiului cu gaze tip IG – 541 se realizeaz în sistem de
inundare total. (standard de referin SR EN 15004-10)
(2) Sistemul cu inundare total se realizeaz pentru spaii închise la care uile, ferestrele,
tubulaturile etc., se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversrii gazului.
18.3.
Pentru stingerea incendiilor din interiorul spaiilor prin inundare total, întreg spaiul
trebuie s fie umplut cu substana de stingere IG – 541, astfel încât procentul de oxigen sa
scad (în timp scurt), sub valoarea de meninere a arderii.
18.4.
La sistemele cu inundare total pentru incendii instantanee i de suprafa
(declanate de lichide inflamabile), cantitatea (masa) de substan de stingere deversat
trebuie s acopere pierderile datorate neetaneitilor. Suprafaa total (m2) a golurilor ce nu
pot fi închise trebuie s fie sub 3% din volumul (m3) incintei protejate, sau 10% din aria totala
(m2) a suprafeelor laterale i prilor superioare i inferioare ale incintei.
Riscuri
18.5.
La concentraia volumic standard de stingere a incendiului, de pân la 43%,
substana de stingere IG – 541 nu pune viaa oamenilor în pericol.
18.6.
Dup stingerea incendiului, accesul persoanelor în încperile respective este permis
numai dup evacuarea nocivitilor prin ventilare natural – organizat sau instalaie de
ventilare mecanic.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor
cu IG – 541
Componentele instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
18.7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541 se compun, în principal, din:
butelii cu IG – 541, grupate în baterii;
racorduri flexibile pentru conectare la colector;
colector;
dispozitive de acionare electric i mecanic a buteliei pilot;
dispozitive i echipamente electrice de detectare, semnalizare (acustic i optic) i
de comand;
aparatura de control;
elemente de monitorizare a strii elementelor de închidere a golurilor (ui, ferestre,
trape etc.);
reeaua de conducte pentru transportul i distribuia substanei de stingere;
duze pentru refularea substanei de stingere în spaiul protejat.

18.8.
Gazul IG – 541 este stocat în butelii la o presiune de 150 bar, 200 bar sau 300 bar,
la temperatura de umplere de 150C.
În tabelul 18.1 sunt date presiunile maxime de lucru ale substanei de stingere a
incendiului IG – 541, la temperatura de 500C.
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Tabel 18.1
Presiunile maxime de lucru ale substanei gazoase de stingere a incendiului
IG – 541 la temperatura de 500C
Presiunea maxim de lucru la
temperatura de 500C
[bar]
175
235
360

Presiunea de stocare la
temperatura de 150C
[bar]
150
200
300

18.9.
Buteliile de stocare a substanei de stingere trebuie s fie protejate împotriva
radiaiilor termice directe sau indirecte, îndeprtate i izolate de surse de trepidaii.
18.10. Buteliile de stocare a substanei de stingere IG – 541 sunt supuse verificrilor
conform prescripiilor tehnice în vigoare.
18.11.

Fiecare butelie de stocare trebuie prevzut cu dispozitiv de siguran la presiune.

18.12. Buteliile montate în baterii se racordeaz la colectorul comun i se fixeaz pe stelaj
sau direct pe perete (dac acesta asigur rezistena necesar). Fiecare butelie se prevede
cu dispozitive necesare utilizrii individuale.
18.13. Fiecare butelie se racordeaz la colectorul bateriei prin racorduri flexibile cu supape de
sens, astfel ca schimbarea unei butelii s nu afecteze funcionarea celorlalte butelii din baterie.
Dimensionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
18.14. Concentraiile volumice de substan IG – 541 în aerul din spaiul protejat, necesar
stingerii incendiului, respectiv minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile i
incendii de suprafa (clasa A), au valorile redate în tabelul 18.2
18.15. Concentraiile volumice de IG – 541 în aerul din spaiul protejat, de inertizare,
respectiv, minime, de proiectare, pentru substanele combustibile metan i propan, au
valorile date în tabelul 18.3.
18.16. Volumul de substan gazoas IG – 541, raportat la starea de referin
corespunztoare presiunii de 1,013 bar i temperaturii de 200C, VS [m3], necesar pentru
stingerea incendiului, se determin cu relaia:
VS

V

vR § 100 ·
ln¨
¸
v © 100 C ¹

[m3]

în care:
V este volumul net al spaiului protejat [m3];
C – concentraia volumic de substan gazoas IG – 541 în aerul din spaiul
protejat, necesar stingerii incendiului, la temperatura indicat i la presiunea
de 1,013 bar absolut [%];
v R - volumul specific al gazului IG – 541 la starea de referin, [m3/kg];
v - volumul specific al gazului IG – 541 la temperatura de calcul din spaiul
protejat i la presiunea de 1,013 bar, determinat cu relaia:

v

k1  k 2 t

[m3/kg];

unde:
k1 = 1,683 i k2 = 0,0044 sunt constante specifice substanei gazoase IG – 541;
ttemperatura de calcul din spaiul protejat, [0C].
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18.17. Valorile volumului specific, v [m3/kg], de substan gazoas IG – 541, la diferite
temperaturi t [0C], precum i valorile raportului VS / V [m3 IG – 541 /m3], între volumul, VS de
substan gazoas IG – 541 la starea de referin (t = 200C i p = 1,013 bar) i volumul, V, al
spaiului protejat, în funcie de concentraia volumic de proiectare pentru stingerea
incendiului cu IG – 541 C[%] în spaiul protejat, sunt date în tabelul 18.4.
Tabel 18.2
Concentraii IG-541 de referin de stingere i nominale
Combustibil

Stingere
% în volum

Valoarea nominal minim
% în volum

Clas B
Heptan (arztor cup)

31,7

Heptan (camer de
încercare)

37,0

48,1

Suprafa de Clas A
Focar de lemn

28,2

PMMA

30,7

PP

30,6

ABS

30,7

Risc ridicat Clasa A

a

39,9

45,7

Valorile agentului de stingere pentru combustibili de clasa B i incendiu de suprafa
clasa A sunt determinate prin încercare în conformitate cu EN 15004-1:2008, anexele B
i C.
Concentraia minim nominal pentru combustibil clasa B este valoarea cea mai mare
dintre concentraiile de stingere ale arztorului cup cu heptan sau camerei de încercare
cu heptan înmulit cu 1,3.
Concentraia minim nominal pentru combustibil suprafa de clasa A este valoarea
cea mai mare dintre concentraiile de stingere ale focarului de lemn, PMMA, PP sau
ABS înmulit cu 1,3. în absena uneia dintre cele 4 valori de stingere, concentraia
minim de proiectare pentru clasa A de suprafa trebuie s fie cea de la clasa A pericol
mare.
A se vedea 7.5.1.3 din SR EN 15004-1:2009, pentru îndrumare asupra combustibililor
de suprafa clas A.
Concentraiile de stingere i nominale pentru focarele de încercare la scara camerei sunt
numai pentru scopuri informative. Concentraii de stingere mai mici i mai mari decât
cele artate pentru focarele de încercare la scara camerei pot s fie realizate i premise
atunci când sunt validate prin rapoarte de încercri de laboratoare recunoscute
internaional.
a

Concentraia minim de proiectare pentru combustibil risc ridicat clasa A trebuie s fie cea mai
mare dintre risc ridicat clasa A sau 95 % din concentraia minim nominal pentru clasa B.
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Tabel 18.3
Concentraiile volumice, C[%] de IG – 541 în aerul din spaiul protejat,
de inertizare, respectiv, minime de proiectare

Substan combustibil
metan
propan

Concentraia volumic de IG – 541 în aer
C [%]
de inertizare
minime de proiectare
43,0
47,3
49,0
53,9

Tabel 18.4
Valorile volumului specific, v [m3/kg], de gaz IG – 541 la diferite temperaturi
t [0C] i ale raportului V S / V [m3 IG – 541 /m3], în funcie de concentraia volumic de

Temperatur
a

Volumul
specific

proiectare pentru stingerea incendiului cu IG – 541 C [%] în spaiul protejat

t
0
C

v
m3/kg

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,5624
0,5743
0,5863
0,5982
0,6102
0,6221
0,6341
0,6460
0,6580
0,6699
0,6819
0,6938
0,7058
0,7177
0,7297
0,7416
0,7536
0,7655
0,7775
0,7894
0,8014
0,8133
0,8253
0,8372
0,8492
0,8611
0,8731
0,8850
0,8970

Volumul de substan de stingere IG – 541, VS raportat
la unitatea de volum, V, a spaiului protejat
VS / V [m3 IG – 541 /m3],
Concentraia volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]
34%

38%

42%

46%

50%

54%

58%

62%

0,521
0,511
0,500
0,490
0,481
0,471
0,463
0,454
0,446
0,438
0,430
0,423
0,416
0,409
0,402
0,395
0,389
0,383
0,377
0,371
0,366
0,361
0,355
0,350
0,345
0,341
0,336
0,331
0,327

0,600
0,587
0,575
0,564
0,553
0,542
0,532
0,522
0,513
0,504
0,495
0,486
0,478
0,470
0,462
0,455
0,448
0,441
0,434
0,427
0,421
0,415
0,409
0,403
0,397
0,392
0,386
0,381
0,376

0,684
0,669
0,656
0,643
0,630
0,618
0,606
0,595
0,584
0,574
0,564
0,554
0,545
0,536
0,527
0,518
0,510
0,502
0,494
0,487
0,480
0,473
0,466
0,459
0,453
0,446
0,440
0,434
0,429

0,773
0,757
0,742
0,727
0,713
0,699
0,686
0,673
0,661
0,649
0,638
0,627
0,616
0,606
0,596
0,586
0,577
0,568
0,559
0,551
0,543
0,535
0,527
0,519
0,512
0,505
0,498
0,491
0,485

0,870
0,852
0,834
0,818
0,802
0,786
0,772
0,757
0,744
0,730
0,717
0,705
0,693
0,682
0,670
0,660
0,649
0,639
0,629
0,620
0,610
0,601
0,593
0,584
0,576
0,568
0,560
0,553
0,545

0,975
0,954
0,935
0,916
0,898
0,881
0,864
0,848
0,833
0,818
0,804
0,790
0,777
0,764
0,751
0,739
0,727
0,716
0,705
0,694
0,684
0,674
0,664
0,655
0,645
0,636
0,628
0,619
0,611

1,089
1,066
1,044
1,023
1,003
0,984
0,960
0,948
0,931
0,914
0,898
0,882
0,868
0,853
0,839
0,826
0,812
0,890
0,787
0,776
0,764
0,753
0,742
0,731
0,721
0,711
0,701
0,692
0,683

1,214
1,189
1,165
1,142
1,119
1,098
1,077
1,057
1,038
1,018
1,001
0,984
0,968
0,951
0,936
0,921
0,906
0,892
0,878
0,865
0,852
0,840
0,827
0,916
0,804
0,793
0,782
0,772
0,761

NOT:
VS/V este necesarul de volum agent (în metrii cubi pe metru cub); adic cantitatea Q (în
metrii cubi) de agent necesar la o temperatur de referin de 20 oC i o presiune de 1,013
bar pe metru cub de volum protejat pentru a produce concentraia indicat la temperatura
specificat:
139

142

QR=mSR
unde:
SR este volumul specific de referin (în metrii cubi pe kilogram); adic volumul specific
de vapori la temperatura de referin de umplere pentru vaporii supraînclzii IG-541 la o
presiune de 1,013 bar care poate fi aproximat cu formula:
SR=k1+k2TR
unde: k1 = 0,65799; k2 = 0,002239;
TR este temperatura de referin (în grade Celsius), adic temperatura de umplere
(20 oC din tabel).
m

V § 100 ·
ln ¨
¸
S © 100  c ¹

V este volumul cu spaiului cu risc de incendiu (în metri cubi); adic volumul închis minus
structurile fixe impenetrabile de agentului de stingere.
T este temperatura (în grade Celsius); adic temperatura nominal din zona de risc.
S
este volumul specific (în metri cubi pe kilogram); volumul specific al vaporilor
supraînclzii de IG-541 la o presiune de 1,013 bar aproximat prin
S = k1+k2T
unde k1 = 0,2413; k2 = 0,00088.
c este concentraia (în procente); adic concentraia volumetric a agentului de stingere de
IG-541 în aer la temperatura indicat, i la o presiune absolut de 1,013 bar.
18.18. La alegerea tipului i numrului de butelii cu IG – 541, a echipamentelor i
dispozitivelor de acionare precum i a tipului i numrului duzelor de refulare, se ine seama
de prevederile i instruciunile productorului acestora.
Executarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
Condiii generale
18.19. Subansamblurile, echipamentele, aparatele i dispozitivele instalaiei de stingere a
incendiilor cu IG – 541 se transport ambalate, pstrându-se caracteristicile tehnice i
constructive cu care au fost realizate de productor i se depoziteaz în condiii de siguran.
18.20. Beneficiarul instalaiei de stingere a incendiului cu IG – 541 are obligaia asigurrii
depozitrii în condiii de siguran a subansamblurilor, echipamentelor i materialelor
aferente pân la terminarea montajului i a punerii în funciune a instalaiei, rspunzând de
pstrarea lor împreun cu unitatea de montaj.
Montarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
18.21. Înainte de montarea buteliilor (recipientelor), echipamentelor, dispozitivelor de
acionare, conductelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiei de stingere se verific
starea lor, neadmiându-se montajul dac prezint deformri sau urme de lovire.
18.22. La montarea bateriilor de butelii, a echipamentelor i a dispozitivelor de comand i
acionare se respect instruciunile de montaj precizate în crile tehnice ale acestora (care
trebuie puse la dispoziie de productori).
18.23. Reelele de conducte de transport i distribuie, precum i conductele pe care se
monteaz duzele de refulare se fixeaz rigid cu bride care s preia efortul produs la
refularea substanei de stingere. Bridele de fixare a conductelor de transport trebuie s
permit dilatri i contracii funcionale.
18.24. Conductele de transport i distribuie a substanei de stingere IG – 541 se execut
conform proiectului i se leag la pmânt conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
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19. Instalaii fixe de stingere a incendiilor cu IG-01
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu IG-01
Sisteme de stingere a incendiilor cu argon
19.1.
Proprietile argonului ca substan de stingere sunt prezentate în tabelul 20.1 din
anexa 20, iar mecanismul stingerii incendiului cu argon i domeniile recomandate pentru
instalaiile de stingere a incendiului cu argon, sunt redate în anexa nr. 20
19.2.
Instalaiile de stingere a incendiului cu argon se realizeaz în sistem de inundare
total (standard de referin SR EN 15004-7).
19.3.
Sistemul de inundare total se realizeaz pentru spaii închise, la care uile,
ferestrele, tubulaturile etc., se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversrii
argonului.
19.4.
Pentru stingerea incendiului prin inundare total, întregul volum al spaiului protejat
trebuie umplut cu argon, astfel încât, concentraia volumic procentual a oxigenului din aer
s scad, în timp scurt, de la valoarea iniial de 21,9%, la valoarea de 12%, când arderea
înceteaz.
Riscuri
19.5.
La concentraia volumic standard de stingere a incendiului, pân la 48,8%, argonul
ca substan de stingere a incendiului nu pune în pericol viaa oamenilor.
19.6.
Dup stingerea incendiului, accesul persoanelor în încperile respective este
permis numai dup evacuarea nocivitilor prin ventilare natural-organizat sau instalaie de
ventilare mecanic.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu
argon
Componentele instalaiei de stingere a incendiului cu argon
19.7.

Instalaiile de stingere a incendiilor cu argon, se compun, în principal, din:
a) instalaia de stocare a argonului:
i) butelii de oel sau ansambluri de butelii grupate în baterie;
ii) supape de descrcare;
iii) colector de descrcare;
iv) componente auxiliare de control.
b) instalaia de declanare:
i) cilindri pilot
ii) supapa pilot
c) instalaia de distribuie:
i) conducte i ansambluri;
ii) ajutaje (duze) de refulare a agentului stingtor în spaiul protejat.
d) echipamente electrice de alimentare, detectare, semnalizare i comand;
e) sisteme de susinere pentru:
i) butelii cu argon;
ii) blocul colector.

19.8.
Presiunile de stocare a argonului în butelii i presiunile maxime de lucru, în funcie
de temperatur, sunt în tabelul 19.1

141

144

Tabelul 19.1
Presiunile de stocare a argonului în butelii i presiunile maxime de lucru,
în funcie de temperatur
Presiunea de stocare la
temperatura de 150C
[bar]
160
200
300
19.9.

Presiunea maxim de lucru la
temperatura de 500C
[bar]
188
235
362

Fiecare butelie cu argon este prevzut cu dispozitiv de siguran la presiune.

19.10. Buteliile cu argon montate în baterie se fixeaz pe stelaj sau direct pe perete (dac
acesta asigur rezistena necesar). Fiecare butelie se prevede cu dispozitive necesare
utilizrii individuale.
19.11. Fiecare butelie cu argon se racordeaz la colectorul bateriei prin racorduri flexibile
cu supape de sens, astfel ca schimbarea unei butelii s nu afecteze funcionarea celorlalte
butelii din baterie.
19.12. Se iau msuri de protecie a buteliilor cu argon împotriva radiaiilor termice i a
vibraiilor (trepidaiilor).
Dimensionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu argon
19.13. Concentraiile volumice de argon în aerul din spaiul protejat, necesare stingerii
incendiilor, respectiv minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile i incendii
de suprafa (clasa A), au valorile date în tabelul 19.2.
Tabelul 19.2
Concentraiile volumice de argon în aerul din spaiul protejat, necesare pentru stingerea
incendiilor, respectiv, minime de proiectare pentru diferite substane combustibile i incendii
de suprafa (clasa A)
Substan
combustibil
n - heptan
acetona
acetonitril
butanol
ciclohexan
diesel (motorin)
etanol
hexan
metan
metanol
propan
toluen
Incendii de suprafa
(clasa A)

Concentraia volumic de argon în aerul din spaiul protejat
C[%]
de stingere a incendiului
minima de proiectare
37,5
48,8
32,9
42,8
32,9
42,8
35,9
46,7
36,4
47,3
27,1
35,2
40,5
52,6
36,9
48,0
34,8
45,2
44,0
57,2
40,1
52,1
28,3
36,8
29,2

38,0

19.14. Concentraia volumic a argonului pentru inertizarea metanului este de 55,8%
respectiv, minim de proiectare de 61,4%.
19.15. Volumul de argon V S [m3], la raportat la starea de referin corespunztoare
presiunii
p = 1,013 bar i temperaturii t = 200C, necesar pentru stingerea incendiului, se
determin cu relaia:
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VS

V

v R § 100 ·
ln¨
¸
v © 100  C ¹

[m3]

în care:
V este volumul net al spaiului protejat [m3];
C – concentraia volumic de argon, din spaiul protejat, necesar stingerii
incendiului, la temperatura indicat i la presiunea de 1,013 bar absolut, [%];
v R - volumul specific al argonului la starea de referin, [m3/kg];
v - volumul specific al argonului, la temperatura de calcul din spaiul protejat i la
presiunea de 1,013 bar, determinat cu relaia:
v k1  k 2 t [m3/kg];
unde:
k1 = 0,56119 i k2 = 0,0020545sunt constante specifice argonului;
ttemperatura de calcul din spaiul protejat, [0C].
19.16. Valorile volumului specific, v [m3/kg], de argon, la diferite temperaturi t [0C], precum
i valorile raportului V S / V [m3 argon/m3], între volumul de argon la starea de referin,
necesar stingerii incendiului, VS [m3] i volumul net al spaiului protejat, V [m3], în funcie de
valorile concentraiei volumice de proiectare C [%], de stingere a incendiului cu argon, în
spaiul protejat, sunt date în tabelul 19.3.
19.17. La sistemele cu inundare total, pentru incendii instantanee i de suprafa
(declanate de lichide inflamabile), volumul de substan de stingere deversat, V S [m3],
trebuie s acopere pierderile datorate neetaneitilor. Suprafaa total [m3] a golurilor nu
poate fi peste 3% din volumul V [m3] al spaiului protejat, sau 10% din aria total [m2] a
suprafeelor laterale i prilor superioare i inferioare ale incintei. În situaia în care, din
motive tehnice sau tehnologice, aceste condiii nu se pot realiza, se adopt sistemul de
stingere local.
19.18. Determinarea tipului, numrului i capacitii buteliilor de stocare a argonului, a
tipului echipamentelor i dispozitivelor de acionare, precum i dimensionarea conductelor,
reductorului de presiune i a duzelor de refulare, se efectueaz în funcie de valorile
concentraiei de stingere i al volumului net al spaiului protejat, inând seama i de
prevederile i instruciunile productorului acestora.
Executarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu argon
Condiii generale
19.19. Echipamentele, aparatele, dispozitivele i subansamblele instalaiei de stingere a
incendiilor cu argon se transport ambalate, pstrându-se caracteristicile tehnice i
constructive cu care au fost realizate de productor i se depoziteaz în condiii de
siguran.
19.20. Beneficiarul instalaiei de stingere a incendiului cu argon are obligaia asigurrii
depozitrii în condiii de siguran a subansamblurilor, echipamentelor i materialelor
aferente pân la terminarea montajului i a punerii în funciune a instalaiei, rspunzând de
pstrarea lor împreun cu unitatea de montaj.
Montarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu argon
19.21. Înainte de montarea buteliilor cu argon, dispozitivelor de acionare, conductelor i a
celorlalte accesorii aferente instalaiei de stingere, se verific starea lor, neadmiându-se
montajul dac prezint deformri sau urme de lovire.
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Temperatu
ra

Volumul
specific

19.22. La montarea bateriilor de butelii cu argon, a echipamentelor i a dispozitivelor de
comand i acionare, se respect instruciunile de montaj precizate în crile tehnice ale
acestora (care trebuie puse la dispoziie de productori).
Tabelul 19.3
Valorile volumului specific, v [m3/kg], de argon, la diferite temperaturi
t [0C] i ale raportului VS / V [m3 argon/m3], în funcie de valorile concentraiei
volumice de proiectare, C [%] pentru stingerea incendiului cu argon în spaiul protejat

t
0
C
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

v
3
m /kg
0,4790
0,4893
0,4996
0,5098
0,5201
0,5304
0,5406
0,5509
0,5612
0,5715
0,5817
0,5920
0,6023
0,6126
0,6228
0,6331
0,6434
0,6536
0,6639
0,6742
0,6845
0,6947
0,7050
0,7153
0,7256
0,7358
0,7461
0,7564
0,7666

Volumul de substan de stingere argon, (IG – 01) V S raportat
la unitatea de volum, V, a spaiului protejat
V S / V [m3 argon/m3]
Concentraia volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]
34%
0,522
0,511
0,501
0,491
0,481
0,472
0,463
0,454
0,446
0,438
0,430
0,423
0,416
0,406
0,402
0,395
0,389
0,383
0,377
0,371
0,366
0,360
0,355
0,350
0,345
0,340
0,335
0,331
0,326

38%
0,601
0,588
0,576
0,565
0,554
0,543
0,533
0,523
0,513
0,504
0,495
0,486
0,478
0,470
0,462
0,455
0,448
0,440
0,434
0,427
0,421
0,414
0,408
0,403
0,397
0,391
0,386
0,381
0,376

42%
0,685
0,671
0,657
0,644
0,631
0,619
0,607
0,596
0,585
0,574
0,564
0,554
0,545
0,536
0,527
0,518
0,510
0,502
0,494
0,487
0,479
0,472
0,465
0,459
0,452
0,446
0,440
0,434
0,428

46%
0,775
0,758
0,743
0,728
0,714
0,700
0,686
0,674
0,661
0,649
0,638
0,627
0,616
0,606
0,596
0,586
0,577
0,568
0,559
0,550
0,542
0,537
0,526
0,519
0,511
0,504
0,497
0,491
0,484

50%
0,872
0,853
0,836
0,819
0,803
0,787
0,772
0,758
0,744
0,731
0,718
0,705
0,693
0,682
0,670
0,659
0,649
0,639
0,629
0,619
0,610
0,601
0,592
0,584
0,575
0,567
0,560
0,552
0,545

54%
0,976
0,956
0,936
0,917
0,899
0,882
0,865
0,849
0,833
0,816
0,804
0,790
0,777
0,794
0,751
0,739
0,727
0,716
0,704
0,694
0,683
0,673
0,663
0,654
0,645
0,636
0,627
0,618
0,610

58%
1,091
1,068
1,046
1,025
1,005
0,985
0,966
0,948
0,931
0,914
0,898
0,883
0,868
0,853
0,839
0,825
0,812
0,799
0,787
0,775
0,763
0,752
0,741
0,730
0,720
0,710
0,700
0,691
0,682

62%
1,217
1,191
1,167
1,143
1,120
1,099
1,078
1,058
1,038
1,020
1,002
0,984
0,968
0,951
0,936
0,920
0,906
0,892
0,878
0,864
0,851
0,839
0,827
0,815
0,802
0,792
0,781
0,770
0,760

19.23. Reelele de conducte de transport i distribuie, precum i conductele pe care se
monteaz duzele de refulare, se fixeaz rigid cu bride, care s preia efortul produs la
refularea substanei de stingere. Bridele de fixare a conductelor trebuie s permit dilatri i
contraciil funcionale.
19.24. Conductele de distribuie a argonului se execut conform proiectului i se leag la
pmânt conform prevederilor normativului I 7.
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20.
Instalaii de stingere a incendiilor
AMESTEC A

cu substane HCFC

Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu
substane de tip HCFC Amestec A
Sisteme de stingere a incendiilor cu substane de tip HCFC Amestec A
20.1.
Proprietile substanei HCFC Amestec A de stingere a incendiilor, mecanismul
stingerii incendiului cu substana HCFC Amestec A i domeniile recomandate pentru
instalaiile de stingere a incendiilor cu substana HCFC Amestec A, sunt prezentate în anexa

nr.21.
20.2.
Instalaiile de stingere a incendiului cu substane HCFC Amestec A, se realizeaz în
sistem de inundare total (standard de referin SR EN 15004-3)
20.3.
Sistemul de inundare total se poate utiliza numai în spaii închise, la care golurile
funcionale (ui, ferestre, tubulaturi etc.), se pot închide înainte sau simultan cu începerea
deversrii substanei de stingere. Pentru stingerea incendiilor din interiorul unui spaiu prin
inundare total, întreg volumul acestuia trebuie umplut cu substana gazoas HCFC
Amestec A, în timpul cel mai scurt posibil.
20.4.
La sistemele de stingere cu inundare total, trebuie s se asigure deversarea
substanei HCFC/A pe suprafeele lichidelor combustibile sau suprafeelor solide.
Riscuri
20.5.
Timpul maxim de expunere uman, la concentraii volumice de substan HCFC/A
în aer de pân la 10,5%, este de 5 minute.
20.6.
În concentraii mai mari decât concentraia de proiectare (standard) de 10,5%
necesar stingerii incendiilor, substana de stingere HCFC Amestec A poate produce asfixia.
În condiii normale de utilizare pentru stingere, HCFC Amestec A are o toxicitate sczut la
inhalare, concentraia sa letal fiind peste limita atins în situaii de urgen.
20.7.
Efectele expunerii la gazele de stingere HCFC Amestec A pot fi iritaii uoare ale
nasului i cilor respiratorii, ameeli. Expunerile îndelungate pot provoca greaa, voma,
palpitaii i decesul prin stop cardiac. Contactul cu ochii poate provoca iritaii. Aceste
substane pot avea efect criogenic ce provoac degerturi.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana
HCFC Amestec A
Componentele instalaiei de stingere a incendiului cu substana HCFC Amestec A
20.8.
Instalaia de stingere a incendiului cu substana HCFC Amestec A se compune, în
principal, din:
a) recipieni (butelii) cu gaze de stingere;
b) dispozitive de acionare;
c) echipamente de detectare, semnalizare i comand;
d) duze de refulare;
e) tablou de comand;
f) cabluri de legtur.
20.9.
(1) Asigurarea conexiunilor între detector, recipieni i tabloul de comand const
din conectarea:
a) cablurilor electrice la tabloul de comand;
b) sursei de tensiune.
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(2) În plus, se verific toate LED-urile (se apas butonul de control), se verific dac
toate LED-urile sunt stinse, se simuleaz o greeal la simulatorul recipientului (LED-ul
trebuie s fie verde), se deconecteaz simulatorul recipientului (LED-ul trebuie s fie rou),
se apas butonul detectorului de incendiu (toate LED-urile recipienilor trebuie s se
aprind).
Dimensionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana HCFC/A
20.10. Concentraiile volumice, C[%], de substan HCFC Amestec A, în aerul din spaiul
protejat, necesare pentru stingerea incendiului, respectiv minime de proiectare, pentru diferite
substane combustibile i incendii de suprafa (clasa A), au valorile date în tabelul 20.1
Tabelul 20.1
Concentraiile volumice, C[%] de substan HCFC Amestec A în aerul din spaiul protejat,
necesare pentru stingerea incendiului, respectiv, minime de proiectare pentru diferite
substane combustibile i incendii de suprafa (clasa A)
Substan
combustibil
heptan
acetona
acetonitril
butanol
ciclohexan
diesel (motorin)
etanol
hexan
hidrogen
metan
metanol
propan
toluen
Incendii de suprafa
(clasa A)

Concentraia volumic de HCFC Amestec A în aerul
din spaiu protejat C[%]
de stingere a incendiului
minim de proiectare
9,9
12,9
9,5
12,4
7,0
10,9
12,2
15,9
9,9
12,9
9,6
12,5
11,0
14,3
10,9
14,2
20,1
26,1
13,7
17,8
15,1
19,6
12,6
16,4
7,0
9,1
7,2

9,4

20.11. Concentraiile volumice de HCFC/A în aerul din spaiul protejat, pentru inertizare,
respectiv minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile, au valorile date în
tabelul 20.2.
20.12. Cantitatea (masa), m[kg] de substan HCFC/A necesar stingerii incendiului, se
determin cu relaia:
m

V
v

§ C ·
¨
¸
© 100  C ¹

[kg]

în care:
m este masa de substan de stingere a incendiului HCFC/A, [kg];
V – volumul net al spaiului protejat, [m3];
C – concentraia volumic procentual de substan HCFC/A în aerul din spaiul
protejat, necesar stingerii incendiului, [%];
v – volumul specific al vaporilor substanei de stingere HCFC/A [m3/kg], la
presiunea de 1,013 bar, determinat cu relaia:
v k1  k 2 t
[m3/kg]
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unde:

k1

0,2413;

k2

0,00088 sunt constante specifice substanei de stingere HCFC/A;

t – temperatura în mediul spaiului protejat, [0C].
Tabel 20.2
Concentraiile volumice, C[%] de substan HCFC/A în aerul din spaiul protejat, pentru
inertizare, respectiv, minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile
Concentraia volumic de HCFC/A în aer C[%]
de inertizare
minim de proiectare
18,6
20,5
18,3
20,1
13,6
15,0
8,6
9,5
18,4
20,2

Substan combustibil
metan
propan
difluoretan (HCFC - 152a)
difluoretan (HFC - 32)
izobutan

20.13 Valorile volumului specific, v [m3/kg] de substan de stingere HCFC/A, la diferite
temperaturi t [0C], precum i masa de substan de stingere raportat la unitatea de volum a
spaiului protejat m/V [kg/HCFC/A/m3] în funcie de concentraia volumic de proiectare
pentru stingerea incendiului, C [%], sunt date în tabelul 21.3.
20.14. Alegerea tipului i determinarea numrului de butelii cu substana de stingere
HCFC/A, precum i alegerea celorlalte echipamente componente ale instalaiei de stingere
cu HCFC/A, se efectueaz în funcie de valorile concentraiilor de stingere a incendiului i
inând seama de prevederile i instruciunile productorului de echipamente pentru aceste
instalaii.
Executarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana HCFC/A
Condiii generale
20.15. Fiind un gaz lichefiat, substana de stingere HCFC/A se depoziteaz în butelii din
oel, la presiunea de 25 bar, respectiv la presiunea de 42 bar.
20.16.
(1) Caracteristicile de stocare în butelii ale substanei de stingere HCFC/A sunt
urmtoarele:
a) la presiunea de stocare de 25 bar:
- densitatea maxim de umplere:
900 kg/m3;
0
- presiunea maxim de lucru la temperatura de 50 C:
35 bar;
0
- suprapresiunea la temperatura de 20 C:
25 bar
b) la presiunea de stocare de 42 bar:
- densitatea maxim de umplere:
900 kg/m3;
0
- presiunea maxim de lucru la temperatura de 50 C:
53 bar;
- suprapresiunea la temperatura de 200C:
42 bar
(2) Rezervoarele de HCFC/A trebuie s fie presurizate cu azot cu un coninut de
umiditate de maximum 60 × 10-6 % din masa la o presiune de echilibru de (25 01,25 ) bar i
(42 02,1 ) bar la o temperatur de 20 °C.
20.17. Buteliile cu HCFC/A trebuie s se protejeze împotriva loviturilor, luând msuri
speciale pe timpul transportului i depozitrii acestora.
20.18. Trebuie s se evite transportul buteliilor în autovehicule care nu au spaiul de
depozitare al acestora separat de cabina oferului. oferul autovehiculului trebuie avertizat i
instruit în legtur cu potenialele riscuri pe care le comport transportul buteliilor cu
HCFC/A, pentru a se evita orice accident sau situaie de urgen.
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Volumul
specific al
vaporilor de
HCFC/A

Temperatura

Tabelul 20.3
Volumul specific, v [m3/kg] de substan de stingere a incendiului HCFC/A, la diferite
temperaturi t [0C] i ale raportului m/V [kg HCFC/A /m3], în funcie de concentraia volumic
de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]

t

v

C
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

m3/kg
0,210
0,215
0,219
0,224
0,228
0,232
0,237
0,241
0,246
0,250
0,254
0,259
0,263
0,268
0,272
0,277
0,281
0,285
0,290
0,294
0,299
0,303
0,307
0,312
0,317
0,321
0,325

0

Masa de substan de stingere HCFC/A raportat
la unitatea de volum a spaiului protejat
m/V [kg/m3]
Concentraia volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]
7%
0,358
0,352
0,343
0,337
0,330
0,324
0,318
0,312
0,306
0,301
0,296
0,291
0,286
0,281
0,277
0,272
0,268
0,264
0,260
0,256
0,252
0,248
0,245
0,241
0,238
0,235
0,232

8%
0,413
0,405
0,397
0,389
0,381
0,374
0,367
0,360
0,354
0,348
0,342
0,336
0,330
0,325
0,320
0,314
0,310
0,305
0,300
0,296
0,291
0,287
0,283
0,279
0,275
0,271
0,267

9%
0,470
0,461
0,451
0,442
0,434
0,426
0,418
0,410
0,403
0,396
0,389
0,382
0,376
0,369
0,363
0,358
0,352
0,347
0,341
0,336
0,331
0,326
0,322
0,317
0,313
0,308
0,304

10%
0,528
0,517
0,507
0,497
0,487
0,478
0,469
0,461
0,452
0,444
0,437
0,429
0,422
0,415
0,408
0,402
0,395
0,389
0,383
0,378
0,372
0,367
0,361
0,356
0,351
0,346
0,342

11%
0,588
0,576
0,564
0,553
0,542
0,532
0,522
0,512
0,503
0,494
0,486
0,477
0,469
0,462
0,454
0,447
0,440
0,433
0,427
0,420
0,414
0,408
0,402
0,396
0,391
0,385
0,380

12%
0,648
0,635
0,622
0,610
0,598
0,587
0,576
0,565
0,555
0,545
0,536
0,527
0,518
0,509
0,501
0,493
0,485
0,478
0,471
0,463
0,457
0,450
0,444
0,437
0,432
0,425
0,419

13%
0,710
0,696
0,682
0,668
0,655
0,643
0,631
0,619
0,608
0,598
0,587
0,577
0,568
0,558
0,549
0,540
0,532
0,524
0,516
0,508
0,500
0,593
0,486
0,479
0,472
0,466
0,460

14%
0,774
0,758
0,743
0,728
0,714
0,700
0,687
0,675
0,663
0,651
0,640
0,629
0,618
0,608
0,598
0,589
0,579
0,570
0,562
0,553
0,545
0,537
0,529
0,522
0,515
0,508
0,501

15%
0,839
0,822
0,805
0,790
0,774
0,760
0,745
0,731
0,718
0,706
0,693
0,682
0,670
0,659
0,648
0,638
0,628
0,618
0,609
0,600
0,591
0,582
0,573
0,566
0,558
0,550
0,543

16%
0,906
0,887
0,869
0,852
0,835
0,819
0,804
0,789
0,775
0,762
0,748
0,736
0,723
0,711
0,700
0,689
0,678
0,667
0,657
0,647
0,638
0,628
0,620
0,611
0,602
0,594
0,586

20.19. Înainte de efectuarea transportului buteliilor cu HCFC/A se iau urmtoarele msuri
de siguran:
a) toate valvele trebuie s fie închise i bine fixate;
b) trebuie s se asigure o ventilare corespunztoare;
c) buteliile sa fie inscripionate corespunztor;
d) trebuie s se evite orice fel de loviri sau manevre greite ale buteliilor.
20.20. Depozitarea buteliilor este admis numai în locuri uscate, bine ventilate i cu
temperaturi moderate.
20.21. Depozitarea i pstrarea buteliilor neutilizate, se face numai cu duza de refulare
închis.
20.22. Întrucât buteliile descrcate pot conine substane reziduale, trebuie adoptate msuri
de siguran la depozitarea acestora.
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20.23. Încrcarea i reîncrcarea buteliilor cu substana HCFC/A se face numai în butelii
perfect etane, evitând scprile accidentale.
20.24. Înainte de montarea echipamentelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiei de
stingere a incendiului cu HCFC/A se verific starea acestora, neadmiându-se trecerea la
montaj dac prezint defeciuni.
Montarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu HCFC/A
20.25. Se acord o atenie deosebit montrii corecte a cablurilor de legtur, a
detectoarelor de incendiu i a duzelor de refulare.
20.26. La montarea echipamentelor instalaiei de stingere a incendiilor cu HCFC/A trebuie
s se respecte prevederile normativului i instruciunile de montaj din documentaia
productorului de echipamente.
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21. Instalaii fixe de stingere a incendiilor cu substane HFC – 125
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de stingere a incendiilor cu
substana HCF - 125
Sisteme de stingere a incendiilor cu substana HFC - 125
21.1.
Proprietile substanei HFC-125 de stingere a incendiilor, mecanismul stingerii
incendiilor cu substana HFC-125 i domeniile recomandate pentru instalaiile de stingere a
incendiilor cu HFC-125, sunt prezentate în anexa nr.22.
21.2.
Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu HFC-125 se realizeaz în sistem de
inundare total (standard de referin SR EN 15004-4).
21.3.

Sistemul cu inundare total este folosit pentru stingerea incendiilor în spaii închise.

21.4.
Sistemul de stingere cu HFC-125 se folosete la stingerea incendiilor de suprafa,
în special de lichide combustibile sau suprafee solide.
Riscuri
21.5.
Pentru concentraiile volumice ale substanei de stingere HFC-125 în aerul din
spaiul protejat, cuprinse între 7,5% i 10%, timpul maxim de expunere uman este de 5
minute.
21.6.
În concentraii volumice mai mari de 10%, substana de stingere HFC-125 poate
produce asfixia.
21.7.
În condiii normale de utilizare pentru stingere, substana HFC-125 are o toxicitate
sczut la inhalare, concentraia volumic letal a substanei de stingere HFC-125 (peste
70%), fiind peste limita atins în situaii de urgen.
21.8.
La descompunerea substanei HFC-125 rezultat în urma contactului cu flacra i la
temperaturi înalte cauzate de incendiu, se formeaz gaze acide care provoac iritaii ale
cilor respiratorii, ameeli, grea, efecte cardiace (palpitaii). Detectarea rapid a incendiului,
combinat cu timpul scurt de descrcare a substanei de stingere HFC-125 în spaiul
protejat, reduce la minimum formarea produilor acizi.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu
substana HFC-125
Componentele instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana HFC-125
21.9.
Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC-125, se compun, în
principal, din:
a) butelii de stocare a substanei de stingere HFC-125;
b) dispozitive de acionare;
c) dispozitive i echipamente de semnalizare i comand;
d) conducte pentru transportul i distribuia substanei de stingere;
e) duze pentru refularea substanei de stingere;
f) aparatur pentru control.
21.10. Pentru spaii închise protejate cu instalaii fixe de stingere cu substana HFC-125 se
recomand asigurarea unei instalaii de exhaustare a produselor rezultate în urma
incendiului. Atunci când se prevede, aceast instalaie trebuie s fie diferit de instalaia
normal de ventilare a cldirii. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului se face
numai în exteriorul cldirii. În incinta staiei cu butelii cu substan de stingere HFC-125 este
obligatorie prevederea instalaiei de exhaustare.
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Instalaia de detectare, semnalizare i comand
21.11. Instalaia de stingere cu HFC-125 se echipeaz cu detectoare de incendiu. La
semnalizarea unui detector, centrala de semnalizare trebuie s declaneze prealarma, iar
atunci când dou detectoare (aparinând fiecare unei linii diferite de detecie) semnalizeaz
simultan sau este acionat un buton de incendiu, centrala de semnalizare s declaneze
comanda de stingere. Comanda de stingere e poate declana i numai în urma acionrii
butonului de incendiu. Dup o temporizare reglabil, variind între câteva secunde i dou
minute, centrala trebuie s dea comanda pentru declanarea stingerii prin deschiderea unei
vane de pe recipient pentru deversarea substanei de stingere.
21.12. Alarmarea în caz de incendiu trebuie asigurat acustic i optic. Deversarea
substanei de stingere HFC-125 în spaiul protejat, trebuie s fie semnalizat în centrala de
semnalizare i comand.
21.13. Centrala de semnalizare i comand trebuie s asigure monitorizarea activrii
vanelor, s ofere informaii precise în cazul operrii în regim de urgen i s permit
iniializarea comenzilor pentru oprirea funcionrii instalaiilor de ventilare, închiderea
elementelor mobile de protecie a golurilor funcionale (ui, ferestre, trape etc.), alertarea
serviciului de pompieri etc.
Stocarea substanei de stingere HFC-125 în butelii
21.14. Masa volumic de umplere cu substan de stingere HFC-125 a unui rezervor nu
trebuie s fie mai mare decât valorile prezentate în tabelele 21.1 i 21.2 pentru sisteme de
25 bar i 42 bar.
Tabelul 21.1
Caracteristicile rezervorului de stocare a HFC 125 – 25 bar
Proprieti

Uniti de msur
3

Nivel de umplere maxim
0

Presiunea maxim de lucru a rezervorului la 50 C
0

Suprapresiune la 20 C

Valori

kg/m

929

Bar

40

Bar

25
Tabelul 21.2

Caracteristicile rezervorului de stocare a HFC 125 – 42 bar
Proprieti

Uniti de msur
3

Nivel de umplere maxim

Valori

kg/m

929

Presiunea maxim de lucru a rezervorului la 50 C

Bar

63

Suprapresiune la 200C

bar

42

0

21.15 Rezervoarele trebuie s fie presurizate cu azot cu un coninut de ap care s nu
depeasc 60 x10-6 % în mas la o presiune de echilibru de ( 25  10,25 ) bar i ( 42  20,1 ) bar la
o temperatur de 21 0C.
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Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana HFC-125
21.16. Concentraia volumic procentual de stingere a incendiului determinat pentru nheptan este de 8,1% iar concentraia volumic minim de proiectare pentru stingerea
incendiului în acest caz este de 10,5%.
21.17. Pentru stingerea incendiilor din clasele A i C, concentraia volumic de stingere,
minim de proiectare, este de 8,7%.
21.18.
Cantitatea (masa), m [kg], de substan HFC-125 necesar pentru stingerea
incendiului, se determin cu relaia:
V§ C ·
[kg]
m
¨
¸
v © 100  C ¹
în care:
V – volumul net al spaiului protejat, [m3];
C – concentraia volumic procentual de substan HFC-125 în aerul din spaiul
protejat, necesar stingerii incendiului, [%];
v – volumul specific al vaporilor substanei de stingere HFC-125 [m3/kg], la
presiunea de 1,013 bar, determinat cu relaia:
v k1  k 2 t
[m3/kg]
unde:
k1 0,1825; k2 0,0007sunt constante specifice substanei de stingere HFC-125;
t – temperatura de calcul în spaiul protejat, [0C].
21.19. Valorile volumului specific, v [m3/kg] de substan de stingere HFC-125, la diferite
temperaturi t [0C], precum i masa de substan de stingere HFC-125 raportat la volumul
spaiului protejat m/V [kg HFC-125/m3] în funcie de concentraia volumic de proiectare
pentru stingerea incendiului, C [%], sunt date în tabelul 21.3.
21.20. Alegerea tipului i determinarea numrului de butelii cu substana de stingere
HFC–125, precum i alegerea celorlalte echipamente componente ale instalaiei de stingere
a incendiului cu HFC-125, se efectueaz în funcie de concentraia de stingere, masa de
substan de stingere necesar i inând seama de prevederile i instruciunile
productorului de echipamente pentru aceste instalaii..
Executarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu HFC-125
Condiii generale
21.21. Echipamentul necesar instalaiei fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC-125
trebuie s aib asigurat calitatea corespunztoare i se verific printr-o recepie atent pe
baza documentelor însoitoare (documente de calitate, instruciuni tehnice, agrement tehnic
etc).
21.22. Productorii i furnizorii de baterii i echipamente de stingere a incendiilor cu HFC125, trebuie s livreze odat cu acestea i piesele de rezerv necesare.
21.23. (1) Subansamblurile i echipamentele instalaiei de stingere a incendiilor cu HFC125, se transport în ambalajele originale, pstrându-se caracteristicile tehnice i
constructive cu care au fost realizate de productor.
(2) Beneficiarul instalaiei este obligat s asigure depozitarea în condiii de
siguran a subansamblurilor, echipamentelor i a materialelor pân la terminarea
montajului i punerea în funciune a instalaiei, rspunzând alturi de unitatea de montaj de
pstrarea lor.
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Volumul
specific al
vaporilor

Temperatura

Tabelul 21.3
Valorile volumului specific, v [m3/kg] de substan de stingere a incendiului HFC – 125, la
diferite temperaturi t [0C] i ale raportului m/V [kg HFC-125/ m3], în funcie de concentraia
volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]
Masa de substan de stingere HFC-125, raportat
la unitatea de volum a spaiului protejat
m/V [kg HFC-125/m3]
Concentraia volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]

t

v

C

m3/kg

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

0,1497
0,1534
0,1572
0,1608
0,1645
0,1682
0,1719
0,1755
0,1791
0,1828
0,1864
0,1900
0,1935
0,1971
0,2007
0,2042
0,2078
0,2113
0,2149
0,2184
0,2219
0,2254
0,2289
0,2324
0,2358
0,2393
0,2428
0,2463
0,2498

0,5028
0,4907
0,4788
0,4681
0,4576
0,4475
0,4379
0,4289
0,4203
0,4118
0,4038
0,3962
0,3890
0,3819
0,3750
0,3686
0,3622
0,3562
0,3503
0,3446
0,3392
0,3339
0,3288
0,3239
0,3192
0,3145
0,3100
0,3056
0,3013

0,5809
0,5669
0,5532
0,5408
0,5286
0,5170
0,5059
0,4955
0,4855
0,4757
0,4665
0,4577
0,4494
0,4412
0,4333
0,4258
0,4185
0,4115
0,4046
0,3982
0,3919
0,3858
0,3799
0,3742
0,3688
0,3634
0,3581
0,3531
0,3481

0,6607
0,6447
0,6291
0,6151
0,6012
0,5880
0,5753
0,5635
0,5522
0,5410
0,5306
0,5205
0,5111
0,5018
0,4928
0,4843
0,4759
0,4681
0,4602
0,4528
0,4457
0,4388
0,4321
0,4256
0,4194
0,4133
0,4073
0,4051
0,3959

0,7422
0,7243
0,7068
0,6910
0,6754
0,6606
0,6464
0,6331
0,6204
0,6078
0,5961
0,5848
0,5742
0,5637
0,5536
0,5441
0,5347
0,5258
0,5170
0,5088
0,5007
0,4930
0,4854
0,4781
0,4712
0,4643
0,4576
0,4511
0,4448

0,8256
0,8057
0,7862
0,7686
0,7513
0,7348
0,7190
0,7042
0,6901
0,6761
0,6631
0,6505
0,6387
0,6271
0,9158
0,6053
0,5948
0,5849
0,5751
0,5659
0,5570
0,5483
0,5400
0,5318
0,5242
0,5165
0,5090
0,5018
0,4918

0,9109
0,8889
0,8675
0,8480
0,8290
0,8107
0,7933
0,7770
0,7614
0,7460
0,7316
0,7177
0,7047
0,6919
0,6794
0,6678
0,6562
0,6454
0,6345
0,6244
0,6145
0,6050
0,5957
0,5868
0,5783
0,5698
0,5616
0,5536
0,5459

0,9982
0,9741
0,9505
0,9293
0,9084
0,8884
0,8693
0,8514
0,8343
0,8174
0,8016
0,7864
0,7722
0,7581
0,7445
0,7318
0,7191
0,7072
0,6953
0,6842
0,6734
0,6629
0,6528
0,6430
0,6337
0,6244
0,6154
0,6067
0,5982

1,0874
1,0612
1,0356
1,0124
0,9896
0,9678
0,9470
0,9276
0,9089
0,8905
0,8733
0,8568
0,8413
0,8259
0,8111
0,7972
0,7834
0,7704
0,7575
0,7454
0,7336
0,7222
0,7112
0,7005
0,6904
0,6803
0,6705
0,6609
0,6517

1,1788
1,1504
1,1226
1,0975
1,0728
1,0492
1,0266
1,0055
0,9853
0,9654
0,9467
0,9288
0,9120
0,8953
0,8793
0,8642
0,8492
0,8352
0,8212
0,8080
0,7953
0,7829
0,7710
0,7593
0,7484
0,7374
0,7268
0,7165
0,7064

1,2724
1,2417
1,2117
1,1846
1,1579
1,1324
1,1081
1,0853
1,0635
1,0420
1,0219
1,0025
0,9844
0,9664
0,9491
0,9328
0,9166
0,9014
0,8863
0,8721
0,8584
0,8451
0,8321
0,8196
0,8078
0,7960
0,7845
0,7734
0,7625

0

Montarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu HFC – 125
21.24. La amplasarea i montarea buteliilor cu substana de stingere a incendiului HFC-125,
se ine seama de:
a) cantitatea (masa) de substan (agent) de stingere. Buteliile alese trebuie s
asigure capacitatea de stocare pentru toat cantitatea de substan de stingere
a incendiilor HFC-125 cerut de sistem;
b) tipul sistemului i al zonei de protecie. O zon poate fi protejat cu mai multe
butelii având duze independente sau cu o singur butelie (recipient) de
capacitate mare care se descarc printr-un sistem de evi de distribuie având 2,
4 sau mai multe duze;
c) mrimea sistemului de distribuie. Se recomand ca amplasarea i configuraia
sistemului de distribuie s fie cât mai aproape de spaiul (zona) protejat. Se
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poate adopta soluia împririi reelei de distribuie în tronsoane mai mici, fiecare
alimentat de la o butelie separat;
d) tipul de butelii i posibilitile de întreinere a acestora.
21.25. Înainte de montarea buteliilor, conductelor, duzelor i a celorlalte accesorii aferente
acestora, se verific starea lor, neadmiându-se trecerea la montaj dac prezint turtiri sau
alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora.
21.26. Pe timpul montajului se iau msuri pentru ca în interiorul conductelor de orice fel s
nu ptrund corpuri strine, care s stânjeneasc transportul sau refularea substanei de
stingere.
21.27. Conductele de distribuie a substanei de stingere se execut conform proiectului i
se leag la instalaiile de împmântare, respectându-se prevederile normativului I 7 sau a
reglementrilor echivalente.
21.28. Dup montare conductele se cur, iar înainte de montarea duzelor se sufl cu aer
sau alt gaz sub presiune îndeprtând eventualelor corpuri strine ptrunse accidental.
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22. Instalaii fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de stingere a incendiilor cu
substana FK-5-1-12
Sisteme de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12
22.1.
Proprietile substanei de stingere FK-5-1-12, mecanismul stingerii incendiului cu
aceast substan i domeniile recomandate pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu
substana FK-5-1-12 sunt prezentate în anexa nr. 23.
22.2.
Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12 se utilizeaz în sistem
de inundarea total a încperii (spaiului) protejat împotriva incendiului. (standard de referin
SR EN 15004-2)
22.3.
Parametrii principali implicai în alegerea sistemului de stingere a incendiului cu
substana FK-5-1-12 sunt :
a) nu modific concentraia de oxigen ;
b) prezena permanent sau nepermanent a persoanelor în încperea (spaiul)
protejat împotriva incendiului ;
c) efectul caracteristic al substanei de stingere FK-5-1-12 asupra personalului uman
i asupra echipamentelor din încperea (zona) protejat împotriva incendiului ;
d) proprietile fizico-chimice ale substanei de stingere a incendiului FK-5-1-12 i
efectele secundare în procesul de stingere a incendiului.
22.4.
Sistemul de stingere cu substana de stingere FK-5-1-12 se folosete la stingerea
incendiilor de suprafa din clasa A în special de lichide combustibile, sau suprafee solide.
Riscuri
22.5.
(1) În general, substana de stingere a incendiului FK-5-1-12, nu este toxic pentru
om. La concentraia necesar de stingere a incendiului (4.0% <C< 7.2%), nu are efecte
adverse observabile asupra organismului uman.
(2) Efecte adverse pot apare la concentraii volumice procentuale de substan de
stingere FK-5-1-12 în aerul încperii protejate, mai mari de 10.5 % (anexa nr. 23).
22.6.
(1) Pericolul asociat cu produii de descompunere ai substanei de stingere a
incendiului FK-5-1-12 depinde de :
a) raportul dintre mrimea incendiului i volumul spaiului protejat ;
b) timpul de ardere (perioada de timp cuprins între izbucnirea i stingerea
incendiului).
(2) Se asigur un interval de timp cât mai mic posibil între momentul detectrii
incendiului i acionarea sistemului de deversare a substanei de stingere i anume, sub 10
secunde (anexa nr. 23).
22.7.
Msurile de siguran ce trebuie luate pentru evacuarea persoanelor din diferite tipuri
de încperi (spaii) în funcie de concentraia volumic procentual de substan de stingere a
incendiului FK-5-1-12 în aerul încperii, sunt prezentate în anexa nr. 23.

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu
substana FK-5-1-12.
Componentele instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12.
22.8.

Instalaia automat (fix) de stins incendiu cu substana FK-5-1-12 este compus din:
a) sistemul mecanic, care cuprinde : buteliile pentru stocarea (depozitarea) substanei
de stingere FK-5-1-12 ; vane de acionare ; conductele de transport i distribuie; supape
(clapete) de sens ; manometre ; duze de refulare a substanei de stingere în spaiul protejat ;
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b) sistemul electronic care asigur acionarea (declanarea) sistemului mecanic.
Instalaia de detectare, semnalizare i comand
22.9.
Instalaia automat pentru detecia i comanda stingerii incendiului cu substana FK5-1-12 asigur urmtoarele funciuni :
a) detecia automat a incendiului în spaiile supravegheate i protejate la incendiu
b) semnalizarea acustic i optic în caz de alarm de incendiu ;
c) comanda automat a deschiderii vanei pentru evacuarea substanei de stingere
FK-5-1-12 din butelii în conductele de transport i mai departe la duzele de refulare din spaiul
protejat ;
d) confirmarea eliberrii substanei de stingere în spaiul protejat ;
e) comanda interblocrii instalaiei de ventilaie ;
f) supervizarea permanent a tuturor circuitelor electrice ale instalaiei de stingere
g) supervizarea permanent a presiunii din butelia cu substan de stingere.
22.10. Sesizarea apariiei incendiului se face atât prin observare direct cât i prin
prelucrarea semnalelor date de detectoarele de incendiu, semnale convertite de instalaia de
semnalizare în semnale optice sau/i acustice (sirene).
22.11. Acionarea automat a instalaiei de stingere a incendiului cu substana FK-5-1-12, se
realizeaz prin reeaua de comand care este alctuit dintr-un sistem de cabluri electrice prin
care se transmite de la unitatea central de stingere, comanda electric de declanare a
capului de acionare a vanei montat pe butelia din cadrul bateriei active principale sau ale
bateriei active de rezerv (dac instalaia este prevzut cu baterie de rezerv).
22.12. Funcionarea instalaiei cu comanda „NORMAL MANUAL” cuprinde aceleai etape
postdetectare (sesizare) ca i cele din regimul AUTOMAT.
22.13. Comanda NORMAL MANUAL a instalaiei de stins incendiu cu substana FK-5-1-12
se face de ctre un operator care acioneaz butonul de alarm de incendiu.
22.14. În cazul în care, datorit unor cauze accidentale, la comanda NORMAL MANUAL prin
butonul de alarm de incendiu, instalaia de stingere cu substana FK-5-1-12 nu a intrat în
funciune, operatorul trebuie s deschid manual vana montat pe capul buteliei.
22.15. În cazul unor instalaii cu butelii de rezerv pentru substana de stingere FK-5-1-12,
este interzis efectuarea unei a doua reprize de stingere, prin cuplarea bateriei cu butelii de
rezerv i deversarea substanei FK-5-1-12 din acestea în zona protejat, deoarece se
depete concentraia volumic procentual de maximum 10.5 % de substan FK-5-1-12 în
aerul încperii, concentraie de la care substana FK-5-1-12 poate deveni periculoas pentru
personalul aflat accidental în spaiul protejat.
Stocarea substanei de stingere FK-5-1-12 în butelii
22.16. (1) Substana de stingere FK-5-1-12 este stocat în butelii, în faza de lichid
suprapresurizat, la presiunea de 25 bar (abs) i la temperatura de 200C, respectiv de 42 bar
(abs) i la temperatura de 200C.
(2) Proprietile fizice ale substanei de stingere FK-5-1-12 stocat în butelii la
parametrii de mai sus, sunt redate în tabelul 22.1.
(3) La refularea prin duze în atmosfera spaiului protejat, lichidul se vaporizeaz i
substana FK-5-1-12 trece în faza gazoas.
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Tabelul 22.1
Proprietile fizice ale substanei de stingere FK-5-1-12 stocat în butelii
(SR EN 15004-2)
Proprietile substanei de stingere Stocare la presiunea de Stocare la presiunea de
FK-5-1-12
25 bar (abs)
42 bar (abs)
Densitatea maxim
1480 kg/m3
1480 kg/m3
Presiunea maxim în butelie, la
29 bar (abs)
48 bar (abs)
temperatura de 500C
Suprapresurizare la temperatura
25 bar (abs)
42 bar (abs)
de 500C
Dimensionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12
22.17. Concentraiile volumice procentuale, C[%] de substan FK-5-1-12 necesare pentru
stingerea incendiilor, respectiv minime de proiectare, pentru diferite substane combustibile i
incendii de suprafa (clasa A) sunt date în tabelul 23.2 din anexa nr. 23.
22.18. Cantitatea (masa), m [kg] de substan FK-5-1-12 necesar stingerii incendiului, se
determin cu relaia :
m

V
C
(
)
v 100  C

[kg]

în care :
m – masa de substan de stingere a incendiului FK-5-1-12, [kg] ;
V – volumul net al spaiului protejat, [m3]. Volumul net se determin sczând din
volumul brut volumul ocupat de obiectele solide nepermeabile i nemutabile.
Volumele care au o deschiztur spre spaiul protejat trebuie adugat (de
exemplu : ventilaii fr trap de închidere la alarma de incendiu, deschizturi
care nu se închid automat etc.) ;
C – concentraia volumic procentual de substan FK-5-1-12 în aer, necesar
stingerii incendiului, la temperatura indicat i la presiunea de 1.013 bar (abs),
[%] ;
v – volumul specific de vapori de substan de satingere FK-5-1-12 [m3/kg], la
presiunea de 1.013 bar, determinat cu relaia :
v = k1 + k2t

[m3/kg]

unde :
k1 = 0.066 ; k2 = 0.000274 ;
t – temperatura în spaiul protejat, [0C].
22.19. Valorile volumului specific, v [m3/kg] de substan de stingere FK-5-1-12 la diferite
temperaturii t [0C], precum i masa de substan de stingere raportat la unitatea de volum a
spaiului protejat m/V [kg/m3] în funcie de concentraia volumic de stingere a incendiului C
[%], sunt redate în tabelul 22.5.
22.20. Densitatea de umplere a rezervorului nu trebuie s depeasc valorile date în
tablele 22.2 i 22.3 pentru sistemele de 25 bar i respectiv de 42 bar.
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Tabelul 22.2
Caracteristicile rezervorului de stocare pentru FK-5-1-12 – 25 bar
Proprietate
Densitatea de umplere maxim
Presiunea maxim de lucru a rezervorului la 50 °C
Presurizare la 20 °C

Unitate
kg/m3
Bar
Bar

Valoare
1 480
29
25
Tabelul 22.3

Caracteristicile rezervorului de stocare pentru FK-5-1-12 – 42 bar
Proprietate
Densitatea de umplere maxim
Presiunea maxim de lucru a rezervorului la 50 °C
Presurizare la 20 °C

Unitate
kg/m3
Bar
Bar

Valoare
1 440
48
42

22.21. Rezervoarele de FK-5-1-12 trebuie s fie presurizate cu azot cu un coninut de
umiditate de maximum 60 × 10-6 % din masa la o presiune de echilibru de (25 01,25 ) bar i
(42 02,1 ) bar la o temperatur de 20 °C.

Executarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12
Condiii generale
22.22. Productorii i furnizorii de baterii cu butelii i echipamente de stingere cu substana
FK-5-1-12 trebuie s livreze odat cu acestea i piesele de rezerv necesare, conform
prescripiilor productorului.
22.23. Subansamblele i echipamentele instalaiei de stingere cu substana FK-5-1-12 se
transport în ambalajele originale, pstrându-se caracteristicile tehnice i constructive cu care
au fost realizate de productor.
22.24. Echipamentul necesar instalaiei fixe de stingere a incendiilor cu substan FK-5-1-12
trebuie s aib asigurat calitatea corespunztoare i se verific printr-o recepie atent pe
baza documentelor însoitoare (certificat de calitate, instruciuni tehnice, agrement tehnic etc.).
22.25. Subansamblele instalaiei de stingere a incendiului cu substana FK-5-1-12 trebuie s
respecte condiiile tehnice prevzute în SR EN 15004-2 sau o reglementare echivalent.
22.26. Beneficiarul instalaiei de stingere a incendiului cu substana FK-5-1-12 este obligat
s asigure depozitarea în condiii de siguran a subansamblelor, echipamentelor i a
materialelor pân la terminarea montajului i punerea în funciune a instalaiei, rspunzând
alturi de unitatea de montaj de pstrarea acestora.
Montarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12
22.27. Înainte de montarea buteliilor cu substana de stingere FK-5-1-12, a conductelor i a
celorlalte accesorii aferente acestora, se verific starea lor, neadmiându-se trecerea la montaj
dac prezint turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora.
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0

v Volumul specific
al vaporilor de FK-51-12

t

Temperatura

Tabelul 22.5
Volumul specific, v [m3/kg] al substanei de stingere FK-5-1-12, la diferite temperaturi t [0C] i
masa de substan de stingere FK-5-1-12 raportat la unitatea de volum a spaiului protejat
m/V [kg/m3] în funcie de concentraia volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C[%]

Masa de substan de stingere FK-5-1-12 raportat la unitatea de
volum a spaiului protejat m/V [kg/m3]

Concentraia volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C[%]

C

m3/kg

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10 %

-20

0.0609

0.5077

0.6840

0.8640

1.0407

1.2357

1.4275

1.6236

1.8241

-15

0.0623

0.4965

0.6690

0.8450

1.0248

1.2084

1.3961

1.5879

1.7839

-10

0.0637

0.4859

0.6545

0.8268

1.0027

1.1824

1.3660

1.5537

1.7455

-5

0.0650

0.4756

0.6407

0.8094

0.9816

1.1575

1.3372

1.5209

1.7087

0

0.0664

0.4658

0.6275

0.7926

0.9613

1.1336

1.3096

1.4895

1.6734

5

0.0678

0.4564

0.6148

0.7766

0.9418

1.1106

1.2831

1.4593

1.6395

10

0.0691

0.4473

0.6026

0.7612

0.9232

1.0886

1.2576

1.4304

1.6070

15

0.0705

0.4386

0.5909

0.7464

0.9052

1.0674

1.2332

1.4026

1.5757

20

0.0719

0.4302

0.5796

0.7322

0.8879

1.0471

1.2096

1.3758

1.5457

25

0.0733

0.4222

0.5688

0.7184

0.8713

1.0275

1.1870

1.3500

1.5167

30

0.0746

0.4144

0.5583

0.7052

0.8553

1.0086

1.1652

1.3252

1.4888

35

0.0760

0.4069

0.5482

0.6925

0.8399

0.9904

1.1442

1.3013

1.4620

40

0.0774

0.3997

0.5385

0.6802

0.8250

0.9728

1.1239

1.2783

1.4361

45

0.0787

0.3928

0.5291

0.6684

0.8106

0.9559

1.1043

1.2560

1.4111

50

0.0801

0.3860

0.5201

0.6570

0.7967

0.9395

1.0854

1.2345

1.3869

55

0.0815

0.3795

0.5113

0.6459

0.7833

0.9237

1.0671

1.2137

1.3636

60

0.0829

0.3733

0.5029

0.6352

0.7704

0.9084

1.0495

1.1936

1.3410

65

0.0842

0.3672

0.4947

0.6247

0.7578

0.8936

1.0324

1.1742

1.3191

70

0.0856

0.3613

0.4868

0.6148

0.7457

0.8793

1.0158

1.1554

1.2980

75

0.0870

0.3556

0.4791

0.6052

0.7339

0.8654

0.9998

1.1372

1.2775

80

0.0883

0.3501

0.4716

0.5958

0.7225

0.8520

0.9843

1.1195

1.2577

85

0.0897

0.3447

0.4644

0.5866

0.7115

0.8390

0.9692

1.1024

1.2385

90

0.0911

0.3395

0.4574

0.5778

0.7008

0.8263

0.9547

1.0858

1.2198

95

0.0925

0.3345

0.4507

0.5692

0.6904

0.8141

0.9405

1.0697

1.2014

100

0.0938

0.3296

0.4441

0.5609

0.6803

0.8022

0.9267

1.0540

1.1842

22.28. Înainte de montarea buteliilor pe bateriile respective, trebuie s se efectueze
verificarea strii de încrcare a buteliilor cu substana de stingere a incendiului FK-5-1-12, prin
cântrirea buteliilor bucat cu bucat, admiându-se pentru montaj numai acele butelii care
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conin întreaga cantitate de substan FK-5-1-12 înscris de productor pe eticheta de
identificare.
22.29. La montarea buteliilor cu substana de stingere FK-5-1-12, a conductelor,
echipamentelor, aparatelor i accesoriilor instalaiei de stingere a incendiului, trebuie s se
respecte întocmai prescripiile tehnice i indicaiile de montaj în documentaia de execuie.
22.30. Pe timpul montajului se iau msuri pentru ca în interiorul conductelor de orice fel s
nu ptrund corpuri strine, care s stânjneasc transportul sau refularea substanei de
stingere FK-5-1-12.
22.31. Buteliile cu substana de stingere a incendiului FK-5-1-12 se monteaz la o distan
fa de perei, de max 0.05 m, iar fa de zidurile frontale, pe partea de acionare a buteliilor, la
o distan de 0.80 m,
22.32. (1) Între butelii trebuie s se menin o distan de minimum 0.55 m pentru a se
permite efectuarea cu uurin a operaiilor de montaj, verificare i control a echipamentelor
instalaiei de stingere.
(2) În situaia montrii a câte dou baterii pe acelai perete, se menine o distan de minimum
0.55 m între ele i 0.80 m fa de bateriile vecine.
22.33. Dup fixarea buteliilor, acestea trebuie s se echipeze cu colectoare i supape de
reinere, pârghii manuale de declanare, indicatoare de evacuare din butelii a substanei de
stingere (manometre sau manometre cu contacte electrice, pe scurt manocontacte), precum i
contactul de presiune care trebuie s semnalizeze în central eventuala scdere a presiunii din
butelii sub 22.4 bar (abs).
22.34. Trebuie s se adopte msuri de siguran împotriva declanrii accidentale a oricrei
butelii pân la racordarea lor i începerea probelor finale.
22.35. Conductele de transport i distribuie de stingere FK-5-1-12 se execut conform
proiectului i se leag la instalaiile de împmântare, respectându-se prevederile normativului I
7 sau a reglementrilor echivalente .
22.36. Conductele de transport i distribuie trebuie s se fixeze cu bride cu garnituri din
cauciuc, pentru a permite preluarea deformaiilor din dilatare sau contracie.
22.37. Conductele de transport i distribuie trebuie s se monteze cu o pant de scurgere
de minimum
0.5 % pentru a permite eliminarea condensului în punctul de cea mai joas
cot.
22.38. Dup montare, conductele se cur, iar înainte de montarea duzelor se sufl cu aer
comprimat sau alt gaz sub presiune îndeprtând eventualele corpuri strine ptrunse
accidental.
22.39. Dup montarea duzelor, pân la darea în funciune i recepia instalaiei de stingere,
trebuie s se asigure protecia duzelor prin acoperire individual cu folie de polietilen sau alt
material corespunztor.
22.40. În final, trebuie s se racordeze buteliile active principale i de rezerv pe colectoare,
prin intermediul furtunelor de presiune i a valvelor unidirecionale (dac instalaia este
prevzut cu aceste elemente).
22.41. Dup racordarea buteliilor trebuie s se efectueze o verificare minuioas a întregului
anasamblu de baterii (active i de rezerv), atât în privina montajului cât i în ce privete
corecta funcionare a indicatoarelor de deversare a substanei de stingere a incendiului
FK-5-1-12.
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Partea a IV-a
PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALAIILOR DE STINGERE A
INCENDIILOR CU AEROSOLI
23. Instalaii de stingere a incendiilor cu aerosoli
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu aerosoli
Sisteme de stingere a incendiilor cu aerosoli

23.1. Proprietile generatoarelor de aerosoli, mecanismul stingerii incendiilor i domeniile
recomandate pentru stingerea incendiilor cu aerosoli, sunt date în anexa nr. 24. Domeniile
recomandate pentru care se pot utiliza generatoare de aerosoli trebuie s fie precizate în
manualul de proiectare al furnizorului sistemului.
23.2. Generatoarele cu aerosoli nu trebuie utilizate pentru stingerea incendiilor care implic
urmtoarele materiale:
a) substane chimice care furnizeaz propria alimentare de oxigen, cum ar fi azotatul
de celuloz;
b) amestecuri care conin materiale oxidante, cum ar fi cloratul de sodiu sau azotatul de
sodiu;
c) produse chimice susceptibile de descompunere autotermic, cum ar fi unii peroxizi
organici;
d) metale reactive (cum ar fi sodiul, potasiul, magneziu, titanul i zirconiul), hidruri
reactive sau amide metalice, dintre care unele care pot reaciona violent cu unele gaze de
stingere;
e) ageni de oxidare cum ar fi oxizi sau fluoruri de azot;
f) materiale piroforice cu ar fi fosforul alb sau compuii metalo-organici.
23.2.

Generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor se clasific dup:
a) form;
b) masa de agent de stingere;
c) modul de punere în funciune;
d) posibilitile utilizare.

23.3.
Cantitatea (masa) de agent de stingere (grame) din generatoare trebuie s fie
calculat astfel încât s se asigure inundarea total a volumului spaiului închis protejat.
23.4.
(1) Dup modul de punere în funciune, generatoarele de aerosoli pentru stingerea
incendiilor pot fi cu acionare:
a) electric;
b) termic;
c) mecanic sau mecanic – pneumatic.
(2) Sistemele de stingere cu aerosoli pot fi cu acionare automat, cu acionare manual sau
ambele.
23.5.
Generatoarele de aerosoli cu acionare electric pot fi acionate prin comand
manual sau printr-o comand automat transmis de detectori i o central de semnalizare
a incendiilor.
23.6.
Generatoarele de aerosoli cu acionare termic se bazeaz pe autoaprinderea unui
fitil organic la o temperatur prestabilit (de regul, 1700C) iar pentru anumite situaii se pot
adopta i alte praguri de temperatur, sau un element fuzibil (bimetal, bulb din sticl etc).

161

164

23.7.
Generatoarele de aerosoli cu acionare mecanic pot fi acionate printr-un sistem
mecanic (cablu de acionare), iar cele cu acionare mecanic – pneumatic prin declanarea
unui cartu cu gaze sub presiune (azot).
23.8.
Dup modul de dispunere a generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
în spaiile închise protejate, se disting variantele:
a) individuale, de regul, în spaii protejate cu volum mic i amplasate izolat;
b) instalaii independente, constituite dintr-o reea de generatoare de aerosoli pentru
stingerea incendiilor (fiecare generator cu acionare proprie), de regul, prevzute în spaii
protejate cu volum mare i în care exist posibilitatea izbucnirii rapide a incendiului;
c) instalaii automate acionate de un sistem centralizat de detectare-semnalizare
incendiu, ceea ce asigur declanarea simultan a generatoarelor i reacia rapid în caz de
izbucnire a incendiului;
23.9.
În varianta de utilizare independent, generatoarele de aerosoli pentru stingerea
incendiilor pot fi dispuse individual sau în grupuri de maximum 5 buci. Pentru o astfel de
variant se poate opta pentru spaii care nu genereaz riscuri pentru vecinti i incinte
izolate la care se asigur supravegherea de ctre personal.
23.10. Montarea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor într-o instalaie
acionat de un sistem centralizat de detectare - semnalizare incendiu conduce la creterea
nivelului de protecie (timpul de reacie la stimul se reduce semnificativ) i ca urmare se
reduc pagubele.
23.11. Instalaiile acionate de un sistem de detectare - semnalizare incendiu sunt
recomandate pentru protecia incintelor cu valori mari, sau, în care exist posibilitatea unei
dezvoltri rapide a incendiilor.
Riscuri pentru personal
23.12. Aerosolii în cantiti reduse nu prezint efecte nocive importante pentru persoane i
pentru mediul înconjurtor.
23.13. Descrcarea generatoarelor de aerosoli poate genera riscuri pentru personal atât
pentru personalul din incinta în care este refulat agentul de stingere cât i pentru personalul
din incintele învecinate în care acesta poate migra. Aceste riscuri sunt date de:
a) reducerea vizibilitii. Când sunt acionate, generatoarele de aerosoli reduc
vizibilitatea atât în timpul refulrii cât i pe durata timpului de meninere;
b) atmosfer potenial toxic. Se pot atinge niveluri toxice de gaze cum ar fi: monoxid
de carbon, oxizi de azot i amoniac, produse de ardere tipice reaciilor generate de aerosoli;
c) riscuri termice. Refularea aerosolilor se face la temperaturi ridicate. În funcie de
scopurile instalaiei, temperatura din incint la care trebuie refulat aerosolul nu trebuie s fie
mai mare de 750C dac sunt persoane în incinta protejat, 2000C dac în spaiul respectiv
sunt prezente materiale combustibile i 4000C dac se asigur protecia structurii. Imediat
dup refulare, generatoarele de aerosoli pot fi fierbini, deci prin urmare, trebuie s se
utilizeze mnui de protecie la scoaterea acestora, dar nu mai devreme de 15 minute de la
terminarea refulrii;
d) turbulen. Este cauzat de viteza mare de refulare prin duze care poate disloca
obiecte nesecurizate corespunztor, cum ar fi documente, plci din tavanul suspendat sau
corpuri de iluminat.
23.14. Trebuie s se evite expunerea nejustificat a personalului la atmosfere în care a
fost refulat aerosol.
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Soluii tehnice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu aerosoli
Componentele generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
23.15.

Generatoarele de aerosoli condensai pentru stingerea incendiilor sunt constituite

din urmtoarele elemente principale:
a) carcas;
b) amestector de formare a aerosolului solid;
c) dispozitiv(e) de aprindere (activator);
d) mecanism de rcire (rcitor);
e) orificii de refulare;
f) consol de montare.
23.16. Forma i dimensiunile carcasei generatoarelor de aerosoli se realizeaz astfel încât
s corespund cerinelor funcionale.
23.17. Elementele principale din compunerea generatoarelor de aerosoli enumerate la
punctul 23.15 trebuie s fie conforme cu prevederile CEN TR 15276-1 sau cu alte
reglementri tehnice echivalente.
Cerine generale privind proiectarea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
23.18. Incinta protejat trebuie s asigure condiii de etaneitate pentru a pstra agentul de
stingere refulat. Prin ventilare se asigur prevenirea presurizrii excesive sau depresurizrii
spaiului respectiv. Metodele de calcul de determinare a ariei minime de ventilare trebuie
oferit de productor. Tipul i amplasarea grilelor de ventilare trebuie s asigure coninut
maxim posibil de agent de stingere în timpul i dup descrcare.
23.19. Pentru prevenirea pierderilor de agent de stingere prin deschideri spre spaii
învecinate, deschiderile trebuie s fie închise etan în permanen sau s fie echipate cu
dispozitive de autoînchidere.
23.20. Ariile deschiderilor fr elemente de închidere trebuie reduse la maximum. Trebuie
s se evite prezena golurilor în tavan sau acoperi. Orice astfel de pierdere de agent de
stingere trebuie s fie compensat prin suplimentarea cantitilor calculate de agent de
stingere la o valoare necesar meninerii parametrilor de proiectare.
23.21. Instalaiile de ventilare – climatizare a spaiilor protejate cu instalaii de stingere a
incendiilor cu aerosoli trebuie s fie oprite sau s fie izolate prin intermediul clapetelor
antifoc. În situaiile în care instalaiile de ventilare climatizare au tronsoane comune cu
instalaiile pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini sau exist cerine speciale de rcire a
echipamentelor prin evacuarea aerului înclzit, trebuie s se ia în calcul i cantitile i
debitele necesare pentru a se asigura cantitatea total pentru stingerea incendiilor.
23.22. Toate instalaiile din spaiul protejat, cum ar fi robinete de combustibil i pompe de
alimentare, pompe de cldur i pulverizatoare de vopsea care dac funcioneaz pot
influena calitatea i eficiena aerosolilor, trebuie s fie oprite cu prioritate sau cel târziu
simultan cu momentul începerii refulrii agentului de stingere.
23.23. La refularea unui aerosol într-un volum închis, se poate produce o suprapresiune
dat de cantitatea de gaze generate i de efectul creterii temperaturii din spaiul protejat.
Amestecul de aerosol i aer trebuie s determine o cretere a presiunii care determin
evacuarea surplusului prin neetaneiti. Temperatura aerului este mai mare în timpul
descrcrii aerosolilor dar aceasta scade atunci când cldura degajat este absorbit de
suprafeele solide din încpere.
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23.24. Este important s se asigure concentraia nominal de proiectare i s fie meninut
pentru o perioad de timp suficient de mare pentru a permite o intervenie a serviciilor de
urgen. denumit timp de meninere. Este de asemenea important ca sursa de incendiu s
nu reaprind incendiul dup ce agentul de stingere a fost evacuat.
23.25. Intervalul de timp de la punctul 23.24 nu trebuie s fie mai mic de 10 minute, dac
nu se specific altfel. Acest interval de timp se bazeaz pe urmtoarele criterii:
a) la începutul perioadei de timp, concentraia la nivelul golurilor de comunicaie este egal
cu concentraia de proiectare;
b) la sfâritul perioadei de timp, concentraia de aerosoli la 10%, 50% i 90% din înlimea
spaiului protejat nu este mai mic de 85% decât concentraia de proiectare.
23.26. Timpul de descrcare al agentului de stingere nu trebuie s fie mai mare de 90 de
secunde la temperatura de 200C. În anumite aplicaii se pot utiliza acionri secveniale ale
generatoarelor de aerosoli.
23.27. Generatoarele cu aerosoli trebuie s funcioneze în condiii de temperatur,
umiditate i vibraii în limitele specificate de ctre productori.
23.28. În mod normal generatoarele trebuie s fie proiectate s funcioneze în intervalul de
temperaturi – 200C ÷ 500C i de umiditate a mediului ambiant mai mare de 95%, în
concordan cu specificaiile productorului.
Dimensionarea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
23.29. Calculul agentului de stingere trebuie s in seam de variaiile de presiune fa de
presiunea de la nivelul mrii. Presiunea este funcie de altitudine, presurizare sau
depresurizarea incintei protejate i variaii de presiune date de condiiile meteorologice.
Pentru aerosolii condensai se face referire numai la un factor de mas. Altitudinea nu
influeneaz calculele factorului nominal (densitate). Parametrul care poate fi influenat de
altitudine este distribuia în spaiu a agentului de stingere din incinta protejat.
23.30. La înlimi situate peste nivelul mrii cantitatea calculat la nivelul mrii trebuie s
fie amplificat pentru a compensa scderea de presiune. Factorul nominal determinat la
nivelul mrii trebuie s fie înmulit cu un coeficient de corecie:

e

 U gh / P
0
0

în care:

U0
g
h
P0

reprezint densitatea aerosolului la nivelul mrii, în kg/m3;
acceleraia gravitaional 9,81 m/s2;
înlimea fa de nivelul mrii, în m;
presiunea exercitat de un aerosol condensat specificat la nivelul mrii, în Pascal.

23.31.
La determinarea distribuiei agentului de stingere în incinta protejat trebuie s se
in seam de efectele date de temperatur i ventilaie asigurându-se dup caz,
compensarea cu agent de stingere pentru scprile din incint.
23.32. Dimensionarea generatoarelor de aerosoli const în determinarea cantitii (masei)
de agent necesar pentru stingerea incendiului i alegerea, pe aceast baz, a tipului i
numrului corespunztor de generatoare de aerosoli pentru stingerea incendiului, funcie de
specificaia tehnic a productorului.
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23.33. Cantitatea (masa) de agent necesar stingerii incendiului cu generatoare de
aerosoli într-un spaiu închis cu dimensiuni determinate, se stabilete în funcie de volumul
net al spaiului protejat;
23.34. (1) Cantitatea (masa) total de agent necesar pentru stingerea incendiului cu
generatoare de aerosoli, se determin cu relaia:
M=cxV

[g]

în care :
M este masa net total de agent de stingere, [g];
c – coeficient de corecie [g/m3];
V – volumul spaiului protejat, [m3].
(2) Volumul spaiului protejat trebuie s includ toate golurile de comunicaie aferente cu
spaiile învecinate (23.36).
(3) În proiectare, pentru diferite materiale combustibile din spaiul protejat, trebuie luat în
calcul combustibilul cu coeficientul cel mai mare.
23.35. Numrul generatoarelor de aerosoli de acelai fel necesar pentru stingerea
incendiului, se determin cu relaia:

n

ª m º
«
»
¬« m g »¼

în care:
m este cantitatea (masa) net total de agent de stingere, [g];
mg – masa net a agentului de stingere a unui tip de generator de aerosoli, [g].
Numrul (n) de generatoare de aerosoli rezultat din calcul, se rotunjete la numrul întreg.
23.36. Se recomand s se utilizeze generatoare de aerosoli identice. Dac se utilizeaz
generatoare de aerosoli cu dimensiuni diferite, masa total de aerosol nu trebuie s fie mai
mic decât cantitatea nominal de proiectare. Cel mai mic generator de aerosoli trebuie s
asigure protecia pe toat înlimea spaiului protejat, dac nu au fost executate încercri
privind refularea uniform a aerosolilor pentru înlimi mai mari.
Executarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli
Condiii generale
23.37. Înainte de montare se verific i inspecteaz vizual componentele instalaiei pentru
stingerea incendiilor, urmrind integritatea i starea lor funcional.
23.38. La generatoarele de aerosoli cu declanator electric, se verific obligatoriu
integritatea circuitului electric intern (cu tester).
23.39. La amplasarea i montarea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
se au în vedere urmtoarele:
a) suporturile de fixare s asigure prinderea lor simpl, rapid i rigid;
b) poziia de montare s fie stabilit în funcie de capacitatea generatorului de aerosoli
i de zona protejat;
c) poziia de montare s in seama de posibilitatea stratificrii termice (în cazul
generatoarelor cu fitil);
d) capacitatea de stingere i zona de acoperire a generatorului de aerosoli prevzut (la
amplasarea instalaiilor acionate de sisteme de detectare i semnalizare a incendiilor);
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e) variaia temperaturii i atingerea valorii critice a temperaturii pentru detectoarele de
temperatur sau de declanare prin fitil a generatorului de aerosoli (în incintele cu plafoane
casetate);
f) distanele dintre grinzile transversale care pot realiza zone cu acumulri de cldur
(la plafoanele înclinate);
g) traseul probabil al migrrii fumului în caz de incendiu.
Montarea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
23.40. Generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor pot fi instalate pe pereii
i/sau tavanele incintelor, ori în interiorul echipamentelor protejate, respectând specificaiile
productorului.
23.41. Distana fa de pardoseala incintei protejate de generatoarele de aerosoli pentru
stingerea incendiilor trebuie s fie de circa 2,00 m (pentru generatoare cu mas peste 2 kg,
distana poate fi mai mare).
23.42. Generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor se instaleaz pe console. La
instalarea pe perei a generatoarelor trebuie pstrat distana de cel puin 1,00 m fa de
rafturi sau obiecte învecinate. Aceast distan trebuie mrita pentru generatoare de aerosoli
cu masa mai mare de 2 kg.
23.43. Aceleai reguli se aplic i în cazul instalrii generatoarelor pe tavane, respectânduse distanele prevzute pentru cele montate pe perei.
23.44. Trebuie s se evite instalarea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor
în dreptul uilor, a ventilatoarelor, trapelor, ferestrelor, paravanelor etc.
23.45. Prin montaj trebuie s se evite infiltrarea noroiului, uleiurilor, substanelor corosive i
a altor substane în interiorul generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor, inclusiv
la fitilul termic sau fuzibil.
23.46. Generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor trebuie poziionate în incintele
protejate astfel încât dispersarea aerosolului s nu împiedice evacuarea utilizatorilor în caz
de incendiu.
23.47. Detectoarele de incendiu aferente instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare
de aerosoli i respectiv fitilul termic sau fuzibilul pentru activarea generatoarelor de aerosoli,
trebuie dispuse în apropierea punctelor probabile de izbucnire a incendiului.
23.48. Acionrile manuale de activare trebuie instalate în locuri uor accesibile
personalului specializat i abilitat.
23.49. Atunci când utilizeaz mai mult de o unitate de generatoare de aerosoli pentru
stingerea incendiilor este obligatorie conectarea acestora în paralel la sursa de energie.
23.50. Conectarea la reeaua de alimentare cu energie electric a generatoarelor de
aerosoli cu acionare electric se realizeaz obligatoriu în urmtoarea ordine:
a) se conecteaz firele la terminalele generatorului de aerosoli;
b) se conecteaz firele la componentele sistemului de stingere a incendiilor;
c) se conecteaz firele la sursa de energie.
23.51. Generatoarele de aerosoli cu acionare prin fitil termic sau element fuzibil pot avea
aceste dispozitive asamblate la unitatea activ sau neasamblate.
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Documentaie
23.51. Documentaia trebuie s cuprind detalii privind evaluarea incintei protejate i
eficacitatea instalaiei. Evaluarea trebuie s conin date privind clasa de periculozitate a
materialelor, amplasarea surselor de risc, delimitrile incintei, msurile de protecie adoptate
împotriva spaiilor cu risc i expunerea la pericole de incendiu a spaiilor vecine.
23.52. Planurile incintei protejate i al instalaiei de stingere cu aerosoli trebuie s fie
durabile în timp i fie editate pe suport fizic rezistent la ap, trebuie s fie afiat în
vecintatea punctelor de acionare manual a instalaiei, sau dac acestea nu sunt
prevzute, la fiecare intrare în incinta protejat.
23.53. Aceste planuri trebuie s conin urmtoarele:
a) planul ariei (ariilor) protejate;
b) amplasarea generatoarelor de aerosoli;
1) alarmele vizuale i sonore;
2) cile de evacuare;
3) comutatorul de scoatere din funciune;
4) punctele de acionare manual;
5) dispozitivul electric de aprindere;
6) dispozitivul termic de aprindere.
c) Anul montrii instalaiei, extinderi executate i particularitile instalaiei precum i
urmtoarele:
1) Numele persoanei fizice sau juridice care a executat instalaia i a
responsabililor pentru mentenana instalaiei;
2) Textul „INSTALAIE DE STINGERE CU AEROSOLI CONDENSAI”;
3) Numrul i tipul generatoarelor de aerosoli instalai;
4) Masa total a compoziiei de aerosoli, în grame
Recepia instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli
23.54. Recepia instalaiilor fixe se face de ctre o comisie constituit conform legislaiei în
vigoare. Comisia este obligat sa verifice:
a) respectarea prevederilor privind sistemul de detectare, semnalizare i stingere a
incendiului prevzute în proiect i în documentaiile tehnice ale produc-torului;
b) modul de executare i punere în funciune a instalaiei de stingere cu generatoare
de aerosoli;
c) predarea ctre beneficiar a instruciunilor de funcionare, întreinere i exploatare a
instalaiei de stingere cu generatoare de aerosoli i instruirea personalului de servire a
acesteia.
23.55. Recepia instalaiei fixe de stingere consta din verificarea:
a) funcionrii instalaiei de detectare i semnalizare a incendiului (dac exist);
b) existenei generatoarelor de aerosoli;
c) existenei panourilor de avertizare pentru evacuarea oamenilor, a instruciuni-lor de
exploatare i a msurilor ce se întreprind în timpul unei intervenii în caz de incendiu.
23.56. Odat cu recepia instalaiei de stingere a incendiului cu generatoare de aerosoli,
beneficiarul are obligaia înfiinrii unui registru de eviden (numerotat i sigilat), în care
trebuie s se consemneze datele principale privind verificarea, exploatarea i întreinerea
instalaiei.
23.57. Dup terminarea lucrrilor se verific dac montarea generatoarelor de aerosoli
pentru stingerea incendiilor s-a efectuat corespunztor instruciunilor de montare i a
documentaiei tehnice.
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23.58. Verificrile de recepie se stabilesc i se efectueaz pe baza de contract, de comun
acord cu beneficiarul, sau prin sistemul calitii proprii a productorului.
Verificarea i mentenana instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli
23.59. Verificrile trebuie efectuate numai de personal autorizat i const în verificarea i
încercarea funcionalitii instalaiei.
23.60. Concluziile verificrilor sunt consemnate într-un raport de verificare care trebuie s
fie întocmit împreun cu beneficiarul.
23.61. Numele persoanei fizice sau juridice autorizate care a efectuat verificarea, data
verificrii i data expirrii trebuie s fie menionate pe o etichet care se ataeaz pe
generatoarele de aerosoli.
23.62.
a)
b)
c)
d)

La fiecare 6 luni, trebuie s se verifice:
Dac generatoarele de aerosoli i dispozitivele de acionare sunt intacte;
Dac generatoarele de aerosoli sunt montate în securitate;
Dac generatoarele prezint urme de coroziune;
Durata de via a generatoarelor.

23.63. La fiecare 12 luni, trebuie s se verifice dac au survenit modificri în construcia
incintei protejate în msur s influeneze performanele de stingere ale instalaiei. În
condiiile în care se constat modificri ale volumului incintei protejate sau a riscului protejat
se impune reproiectarea instalaiei pentru a se asigura gradul de protecie iniial.
23.64. Executarea unor teste de etaneitate i luate msurilor în consecin pentru a se
asigura reinerea agentului de stingere pentru perioada cerut.
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Partea a V-a
PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALAIILOR DE STINGERE A
INCENDIILOR CU SPUM
24.

Instalaii de stingere a incendiilor cu spum

Soluii tehnice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum
Componentele instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum
24.1.
Proprietile spumanilor concentrai i ale spumei folosite la stingerea incendiilor,
mecanismul stingerii cu spum a incendiului i domeniile recomandate pentru stingerea cu
spum a incendiilor, sunt prezentate în anexa nr. 25.
24.2. Domeniile de utilizare ale instalaiilor de stingere cu spum sunt prezentate în
tabelul 24.1. Aceste prevederi nu trebuie privite ca o restricie a progresului tehnic.Selectarea
domeniului de utilizare trebuie realizat de ctre persoane competente i cu experien în
domeniul respectiv. În alegerea tipului de instalaie de stingere adecvat, proiectanii trebuie
s in seama de riscurile specifice procesului tehnologic, de caracteristicile construciei, de
riscurile datorate substanelor i materialelor folosite.
Tabelul 24.1
Domeniile de utilizare ale instalaiilor de stingere cu spum În funcie de riscul de incendiu
Risc de incendiu
Rezervoare de produse inflamabile
Cuve de colectare rezervoare
Procese tehnologice
Hangare
Zone de transvazare a combustibilului
Ambalare i depozitare plastice
Reciclare plastice
Manipulare i depozitare deeuri
Gaze naturale lichefiate
Depozite anvelope
Hrtie depozitat în suluri
Debarcadere, porturi
Transformatoare cu ulei
Tuneluri de cabluri
GPL
Depozite de combustibil, clasa A i B

Joas
înfoiere
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Da

Medie înfoiere

Înalt înfoiere

Nu
Da
Da
Numai < 1400 m2
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Nu

Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Da (i în exterior)
Da
Da
Nu
Da
Da
Da(i în exterior)
Da

24.3.
În general, instalaiile de stingere cu spum nu se utilizeaz pentru stingerea
incendiilor de:
a) substane chimice care degaj oxigen (ca nitratul de celuloz) sau ageni oxidani
care pot întreine arderea;
b) echipament electric necapsulat;
c) metale care reacioneaz cu apa, cum sunt : sodiu, potasiu
d) substane periculoase ce reacioneaz cu apa : pentoxidul de fosfor sau trietilaluminiu
e) metale combustibile: aluminiu, magneziu
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24.4.
Din punctul de vedere al alctuirii constructive a instalaiilor de stingere a incendiilor
cu spum, acestea pot fi:
a) fixe;
b) semifixe;
c) mobile.
24.5.

(1) Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu spum se compun, în principal, din:
a) instalaii de alimentare cu ap;
b) recipieni pentru spumani;
c) generatoare de spum cu insuflare de aer;
d) dozatoare;
e) pompe pentru ap i pentru spumant;
f) conducte pentru soluie spumant;
g) deversoare de spum;
h) dispozitive de punere în funciune i control
(2) Pompele, recipienii de spumant, dozatoarele, dispozitivele de punere în
funciune i de control trebuie s îndeplineasc urmtoarele cerine:
a) s fie amplasate la distane de siguran fa de pericolele de incendiu, fie prin
amplasarea în spaii delimitate cu elemente rezistente la foc fie prin asigurarea unor msuri
de protecie activ împotriva incendiilor fie combinaii ale acestora;
b) s fie accesibile în caz de incendiu;
c) s fie interzis accesului persoanelor neautorizate;
d) s se asigure ventilarea corespunztoare (dac sunt amplasate în spaii închise);
e) s echipate cu dispozitive pentru splarea instalaiei i a elementelor
componente;
f) s nu fie instalate în spaii de producie i/sau depozitare cu produse inflamabile
sau combustibile;
g) s fie marcate corespunztor;
h) s fie protejate împotriva lovirilor mecanice;
i) s fie adecvate s funcioneze în intervalul de temperaturi minime i maxime din
spaiul în care acestea sunt amplasate.
24.6.
(1) Instalaiile fixe sunt acele instalaii la care toate componentele sistemului de
stingere cu spum i pentru furnizarea soluiei spumante sunt instalate permanent.
(2) Instalaiile fixe de stingere cu spum pot fi prevzute cu racorduri de alimentare cu ap
de la pompele autospecialelor de pompieri. Pentru a preveni scurgerea ape trebuie instalaia
trebuie prevzut cu o supap de reinere în amonte de sistemul de stingere cu spum.
(3) Necesarul de ap trebuie stabilit i marcat pe racord. Racordurile de alimentare de la
pompele mobile trebuie marcate cu urmtoarele date:
a) tipul de spum;
b) proporia de dozaj (%);
c) presiunea minim de pompare.

24.7. Instalaiile semifixe sunt acele instalaii la care soluia de spum este refulat prin
conducte i duze instalate fix, ca i componentele de generare a spumei, în timp ce
spumantul concentrat (rezervoare de spumant i dozatoare) i apa sunt furnizate de
dispozitive mobile acionate de personal specializat.
24.8.
Instalaiile mobile sunt acele instalaii la care toate componentele sunt mobile
(portabile i/sau transportabile) i sunt manevrate, amplasate i direcionate de ctre
personal specializat
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24.9.
(1) Componentele instalaiilor de stingere cu spum trebuie s fie conforme cu
SR EN 13565-1 sau o reglementare echivalent.
(2) Conductele de ap i soluie de spum trebuie s fie proiectate, dimensionate, alimentate
i instalate conform prevederilor din SR EN 12845 sau o reglementare echivalent
(3) Dozarea spumantului concentrat cu ap se realizeaz în camera unui echipament
(dozare centralizat) sau în vecintatea obiectului protejat (dozare independent).
(4) În situaia utilizrii dozrii centralizate, spumantul concentrat este asigurat prin sistemul
de conducte i supape de distribuie ctre generatorul de spum.
(5) În situaia dozrii independente, spumantul concentrat este alimentat direct în sistemul de
evi de distribuie a spumei ce protejeaz obiectul.
24.10. Spumanii concentrai utilizai în instalaiile de stingere cu spum trebuie s fie
conformi cu SR EN 1568-1, 2, 3, 4 sau o reglementare echivalent.
24.11. Spuma se introduce în rezervoarele incendiate pe la partea superioar sau
inferioar a acestora. Se recomand ca spuma s fie introdus deasupra stratului de ap ce
s-ar putea acumula la baza rezervorului de lichid combustibil.
24.12. Introducerea spumei pe la partea inferioar a rezervorului se poate folosi numai la
rezervoarele cilindrice, cu capac fix, în care se depoziteaz hidrocarburi. În anumite cazuri,
pe baza unei analize temeinice, se poate aplica i la rezervoare cu capac plutitor.
24.13. Introducerea spumei pe la baza rezervorului nu are eficacitate pentru produse
petroliere cu vâscozitate cinematic mai mare de 4,40 m2/s (la temperatura minim de
depozitare).
24.14. Instalaia de stingere cu spum se prevede cu robinete de secionare, membrane de
rupere dimensionate corespunztor contrapresiunii din rezervor i robinet cu clapet de
reinere (care împiedic scurgerea combustibilului în instalaia de producere a spumei).
24.15. Se recomand montarea de filtre pe conductele de alimentare cu ap, în amonte de
dozator.
Riscuri
24.16. Unele spume pot prezenta risc ecologic. În aceste cazuri trebuie obinute acordurile
necesare conform legii
24.17. Spumantul concentrat, dup diluarea cu ap la concentraia recomandat pentru
utilizare normal, trebuie s nu prezinte nici un risc toxic pentru via, relativ la mediul
ambiant.
24.18. Orice tendin a spumantului concentrat de a produce efecte fiziologice nocive,
metodele necesare pentru a preveni aceste efecte i primul ajutor care se poate acorda în
acest caz, trebuie prezentate de furnizor, fie în specificaia tehnic ce însoete produsul
livrat, fie prin marcare pe recipientele de transport.
Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum
24.19. (1) Soluiile spumante se realizeaz în concentraii volumice de 1%, 3%, 5% sau
6%, în funcie de tipul spumantului concentrat i de utilajele dozatoare utilizate.
(2) Sistemele de stingere cu spum trebuie s fie în proiectate astfel încât s acopere în mod
eficient suprafaa/volumul protejat, inând seama de urmtoarele:
a) tipul de combustibil protejat;
b) caracteristicile de dispersie a spumei;
c) tipul de aplicaie;
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d) obstacole;
e) distrugerea spumei datorit arderii, drenajului, descompunerii mecanice, dispersiei;
f) pierderea de spum datorat vântului i a curenilor calzi ascensionali.
24.20. Valorile debitelor specifice necesare stingerii incendiilor cu spum, se stabilesc prin
încercri de ctre productorul spumantului concentrat respectiv.
24.21. Pentru instalaii de stingere mobile la rezervoare, valorile debitelor specifice
necesare stingerii incendiilor cu spum, se majoreaz cu 30%.

Instalaii de stingere a incendiilor cu spum de joas i medie înfoiere
24.22 Cantitile necesare pentru spuma de joas i medie înfoiere trebuie s fie
determinate cu relaia:

q

qth  f c  f O  f H

(24.1)

unde:
q reprezint minimul de cantitate de soluie spumant [l/min m2];
qth – cantitatea nominal de soluie spumant [l/min m2];
fC – factorul de corecie pentru clasa de soluie spumant;
fO – factorul de corecie pentru tipul de obiect protejat;
fH – factorul de corecie în funcie de distana duzelor pentru sistemele exterioare
24.23 Cantitatea nominal de soluie spumant, qth, are valoarea de 4,0 l/min m2.
24.24 (1) Pentru alegerea factorului de corecie pentru clasa de soluie spumant, fC, se vor
consulta prevederile tabelelor 24.2 i 24.3
Tabelul 24.2
Factorul de corecie fc - joas înfoiere - imiscibil cu apa (conform EN 1568-3)
Tipuri uzuale de spum cu
caracter informativ
(toi spumogenii trebuie s
îndeplineasc clasificrile de
performan cerute în EN 1568)
AFFF(AR),
1A
1,0
1,0
FFFP(AR),
FFFP
AFFF(AR),
1B
1,0
1,1
FFFP(AR),
FFFP
1C
1,1
1,25
AFFF, FFFP
1D
1,1
NA
AFFF, FFFP
2A
1,0
1,0
FP, FP(AR)
2B
1,0
1,1
FP, FP(AR)
2C
1,1
1,25
FP
2D
1,1
NA
FP
3B
1,5
NA
S, P
3C/3D
1,75
NA
S
NOT NA menioneaz faptul c aceste aplicaii ar necesita cantiti de aplicare mai
mari precum i un timp de operare mai îndelungat pentru a putea realiza stingerea i
prin urmare, nu sunt recomandate
Clasa de
performan
la stingere –
EN 1568-3

Factor de
corecie pentru cazul
incendiilor de
revrsri (fc)

Factor de
corecie - pentru
cazul incendiilor
lichidului în
profunzime (fc)
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(2) Soluiile spumante încercate pentru utilizarea ca spum de medie înfoiere în conformitate
cu EN 1568-1 trebuie s aib un factor de corecie fc=1,0 pentru cazurile incendiilor de
revrsri i fc=1,5 pentru cazurile incendiilor de lichid în profunzime.
(3) Soluiile spumante de asemenea încercate în conformitate cu EN 1568-3 i care au
obinut clasa 1A/B/C sau 2 A/B/C trebuie utilizate cu un factor de corecie de fc=1,0 pentru
cazurile incendiilor de lichid în profunzime.
Tabelul 24.3
Factorul de corecie fc - joas înfoiere - miscibil cu apa (conform EN 1568-4)
Tipuri uzuale de spum cu
caracter informativ
(toi spumogenii trebuie s
îndeplineasc clasificrile de
performan cerute în EN 1568)
AFFF(AR),
1A
1,5
2,0
FFFP(AR),
AFFF(AR),
1B
1,5
2,25
FFFP(AR),
AFFF(AR),
1C
1,5
2,5
FFFP(AR),
AFFF(AR),
2A
2,0
2,5
FFFP(AR), FP(AR)
AFFF(AR),
2B
2,0
2,75
FFFP(AR), FP(AR)
AFFF(AR),
2C
2,0
3,0
FFFP(AR), FP(AR)
NOT Aceti factori minimi de corecie au la baz aplicri moderate pe Metanol, ,
isopropil alcool sau aceton. Mai mult spum distructiv pentru combustibili poate
necesita factori de corecie mai mari - care urmeaz s fie determinate prin încercri
standardizate. Productorul spumantului trebuie s fie consultat.
Clasa de
performan la
stingere –
EN 1568-4

Factor de
corecie pentru cazul
incendiilor de
revrsri (fc)

Factor de corecie
- pentru cazul
incendiilor
lichidului în
profunzime (fc)

24.25 Soluiile spumante tip AR pot fi utilizate pentru spume de medie înfoiere dac au fost
realizate încercri i este prezentat raportul de încercare.
24.26 (1) Pentru rezervoare de stocare a lichidelor inflamabil i a zonelor de procesare,
cantitile aplicate de spum pot fi determinate utilizând Ecuaia (24.1) i factorii de corecie
pentru forma obiectului (fo) prezentai în Tabelul 24.4
(2) Rezervoarele cu capac flotant interior, alte tipuri constructive decât cele prezentate în
nota ca cea a Tabelului 24.3, vor fi tratate ca necesitând protecie pe întreaga suprafa.
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Tabelul 24.4
Factori de corecie fo – Rezervoare de stocare a lichidelor inflamabile – înfoiere joas i timpi
de operare (t) caracteristici
Sisteme fixe
Tipul de
Dispozitiv de
Deversare
Pericolul
Linii manuale
Deversare pe
incendiu
control a
semi i
suprafa
înecatb
< 45 m dia
Se trateaz
2,5 t: 60 min
Rezervoare
> 45 m < 60 m
ca
deschise
Pe întreaga
< 10 m dia
dia
N/A
rezervoarele
cu capac
suprafa
2,5 t: 60 min
cu capac
2,75 t: 90 min
flotant
> 60m dia
conic fix
3,0 t: 90 min
NUMAI CA
Rezervoare
REZERV
deschise
Numai pe
2 ieiri
N/A
3,0 t: 20 min
N/A
cu capac
contur
fiecare de
flotant
200 l/min
t: 30 min
< 45 m dia
1,0 t: 60 min
> 45 m < 60
m dia
1,25 t: 60 min
< 10 m dia
> 60 m dia
2,5t: 60 min
Se trateaz ca 1,5 t: 60 min
Se va acorda
rezervoarele
Rezervoare
Pe întreaga
rezervoare
1,0 t pentru
atenie la
deschise cu
cu capac
suprafa
de diametre
60 min
utilizarea
capac flotant –
conic fix
mari
spumei în
înecat
NA
centrul
WM – NA
rezervorului în
cazul
rezervoarelor
de diametre
mari
NA cu
excepia
cazurilor
Rezervoare
izolate de
cu capac
rezervor fr
flotant
Se trateaz
capac i
interior
Pe întreaga
ca rezervor
incendiu pe
NA
NA
– TOATE
suprafa
cu capac
întreaga
tipurile de
conic
suprafa – se
capac
trateaz ca
flotant
rezervor
deschis cu
capac flotant
Se trateaz
Rezervor
ca rezervor
cu capac
Pe contur
deschise cu
NA
NA
NA
flotant
capac
flotant
interiorc
- pe contur
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NOT NA semnific faptul c acest tip de protecie nu este considerat potrivit pentru situaia de
fa fr ca oportunitatea folosirii i eficacitatea acesteia s fie certificate de teste independente
validate.
a) dispozitivele de control nu sunt adecvate pentru combustibilii WM.
b) cantitile deversate înecat au la baz o distribuie uniform a spumei cu minimizarea distanei
parcurse (vezi Tabelul 4).
c) urmtoarele tipuri constructive de capac trebuie considerate adecvate pentru protecia pe contur:
- platform dubl de oel;
- ponton de oel;
- construcie metalic din celule închise tip fagure în contact direct cu suprafaa lichidului, conform
API 650, pentru rezervoare sudate destinate stocrii uleiului.
Tipuri de combustibilii: WM = Miscibili cu apa (necesit spumani tip AR) – factorul de corecie
depinde de tipul de combustibil. Acesta poate fi crescut dac se determin printr-un test de
incendiu.

NOTE (1) Sunt incluse în acest tabel amestecurile de petrol/alcool i petrol fr plumb care
nu conin un procent volumic de aditivi oxigenai mai mare de 10 %. Când procentul volumic
de aditivi oxigenai depete 10%, protecia este asigurat în mod normal în conformitate
cu cerinele WM (spume AR) dac nu exist date obinute în urma unor teste independente
care s ateste c alte soluii spumante sunt adecvate.
(2) Lichidele inflamabile al cror punct de fierbere este mai mic de 40°C pot necesita cantiti
aplicate mai mari. Cantitile adecvate trebuie determinate prin încercare. Lichidele
inflamabile cu o gam larg de puncte de fierbere pot forma un strat de cldur în urma
arderii prelungite i astfel pot necesita factori de corecie de 2,0 sau mai mari.
(3) Trebuie acordat atenie atunci când se aplic spum pe substane de vâscozitate
ridicat înclzite la temperaturi mai mari de 90 °C. O cantitate mai mic aplicat iniial poate
fi oportun pentru a reduce spumarea i împrocarea cu lichid.
(4) De asemenea trebuie acordat atenie când se aplic spum în rezervoare ce conin
lichide fierbini. (ex: acele rezervoare incendiate într-un interval mai mare de 1 or).
24.27 Cantitile aplicate pentru spum necesar pentru revrsri, zone îndiguite i pentru
alte pericole trebuie determinat folosind Ecuaia (24.1) i factorii de corecie pentru spum
(fO) definite în Tabelele 24.5 i 24.6.
24.28 (1) Factorul de corecie, fH, are urmtoarele valori:
fH = 1,0 pentru duze amplasate < 5m fa de suprafaa protejat;
fH = 1,25 pentru duze amplasate > 5 m fa de suprafaa protejat (doar pentru spume de
joas înfoiere).
(2) Pentru aplicaii specifice, factorul de corecie al duzelor pentru spume de medie înfoiere
trebuie s fie determinat prin încercri.
24.29 (1) Cantitile aplicate trebuie tratate ca fiind cantitile debitate de diverse dispozitive
de refulare - ele in seam de posibilele pierderi. Cantitile aplicate se bazeaz pe date
rezultate din regimul de funcionare.
(2) dispozitivul de control i protecie al capacului plutitor al rezervorului este adecvat numai
pentru incendiile care se manifest pe întreaga suprafa i poate fi potenial periculoas
utilizarea pentru monitorizarea incendiilor ventilate sau a incendiilor manifestate pe contur.
(3) Monitorizarea cantitilor aplicate presupune echipament adecvat de mare capacitate i o
suprafa pe care s se desfoare incendiul. Aceste cantiti aplicate presupun un timp
mare de ardere înainte de aplicarea efectiv a spumei.
(4) Cantitile aplicate pentru sistemele fixe presupune un timp redus de ardere înainte de
aplicarea efectiv a spumei.
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Instalaii de stingere a incendiilor cu spum la rezervoare pentru lichide combustibile
24.30 (1) Deversoarele de spum ale instalaiilor fixe sau semifixe trebuie s fie uniform
distribuite pe conturul rezervoarelor. Distana dintre deversoare pe contur nu trebuie s
depeasc:
a) 26 m pentru rezervoare cu capac flotant i
b) 30 m pentru rezervoare cu capac fix.
(2) Cel puin dou deversoare vor fi prevzute pentru protecia cu baraje de spum a
rezervoarelor cu capac flotant.
(3) Cerinele nu sunt aplicabile rezervoarelor cu capac conic. (vezi 24.31).
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Incendierea
unor
revrsri (< 25 mm
adâncimea
combustibilului)
Incendierea
combustibililor
în
zona digului
(> 25 mm adâncimea
combustibilului)
Zone
de
procesare/încrcare
–
Risc
ridicat
de
i
împrocare
revrsare
Incendierea
combustibililor
în
zona digului
(> 25 mm adâncimea
combustibilului)
Zone
de
procesare/încrcare
–
Risc
ridicat
de
i
împrocare
revrsare

PERICOLUL
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NA

< 400 m²
1,5*
t: 20 min
(AR foams
only)
> 400 m²
NA

< 400 m²
1,0* t: 30 min
(numai spume
AR)
> 400
NA

NA

< 400m²
1.0* t: 15 min
(numai spume
AR)
>400 m²
< 2 000 m²
1,0*
t: 30 min
(numai spume
AR)
> 2 000 m²
1,25 t: 30 min a b
< 400 m²
1.0 * t: 20min
(numai spume
AR)
> 400 m²
< 2 000m²
1,0* t: 45 min
(numai spume
AR)
>2,000m²
1,25 t: 45 min

< 400 m²
1,0 t: 15 min
> 400 m²
NA

< 400 m²
1,0 t: 30 min
> 400
NA

WM

400 m²
1,0 t: 15 min
> 400 m²
< 2 000 m²
1,0 t: 30 min
> 2 000 m²
1,25t: 30min b
< 400m²
1,0 t: 20 min
> 400 m²
<2 000 m²
1,00 t: 45 min
> 2 000m²
1,25 t: 45min

< 400m²
1,5 t: 30 min
> 400 m²
< 2 000 m²
2,0 t: 45min
> 2 000 m²
2,25 t: 60 min

< 400 m²
1,5 t: 30 min
> 400 m²
< 2 000m²
2,25 t: 45min
>2 000 m²
2,5 t: 60 min

WI-V

0,75 t: 15 min

Fr aspiraie

0,75 t: 15 min

Cu aspiraie

SISTEME FIXE DE DEVERSARE
SPUM
Deversare joas
Deversare medie
înfoiere
înfoiere

1,5 t: 30 min

Medie
înfoiere
< 400 m²
1,0 t: 15 min
> 400 m²
NA

DISPOZITIVE DE CONTROL

1,5 t: 30 min

WI-V

Joas înfoiere

LINII MANUALE

< 400 m²
1,0 t: 15 min
> 400 m²
NA

TIPUL DE
COMBUSTIBIL

Factori de corecie fO – Revrsri i zone îndiguite cu timpi de operare (t)

Tabelul 24.5
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NOTE: (1) NA reprezint faptul c acest tip de protecie nu este considerat
corespunztoare pentru aceast utilizare fr ca oportunitatea folosirii i eficacitatea
acesteia s fie certificate de teste independente validate.
a) pentru spuma de medie înfoiere sunt aplicabile cerinele de la art. 24.1.
b) raportul de înfoiere pentru zonele de procesare/încrcare trebuie s fie < 80:1. Utilizarea
spumelor de medie înfoiere trebuie limitat pentru aplicaii la nivelul solului sau pentru
recipiente.
(2) WM = Miscibil cu apa (necesit spume tip AR). Factorul minim de corecie * depinde de
tipul de combustibil. Rata de aplicare poate crete - dac se determin prin încercri.
(3) Tipurile de combustibil: WI-V = Imiscibil cu apa – Volatil (Temperatura de aprindere mai
mic de 40 °C), WI-C = Imiscibil cu apa– Combustibil (Temperatura de aprindere mai mare
de 40 °C).
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Lichide inflamabile
depozitate în stive
în magazii

Incendierea la
interior a unor
revrsri îndiguite
(> 25 mm
adâncimea
combustibilului)
(risc ridicat de
revrsare)
Zone interioare de
procesare/zone de
manipulare
combustibil i
depozite de lichide
inflamabile
(< 25 adâncimea
combustibilului)a
Ambalri materiale
plastice,
depozitare,
reciclare

PERICOL

Clasa A
i materiale
plastice

WI &
WM

Tipul de
combustibil

Doar pentru
protecie
suplimentar

Doar pentru
protecie
suplimentar

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

< 10 m²
1,0 t: 30
min

1 x 200
l/min t: 20
min

1 x 200
l/min t: 20
min

< 10 m²
1,0 t:

Medie
înfoiere

Joas
înfoiere

LINII MANUALE

N.A.

N.A.

NA

Neaspirate

N.A.

N.A.

NA

Aspirate

DISPOZITIVE DE
CONTROL

Sisteme de
capete
sprinkler
închise
EN 12845
spum
îmbuntit
30 min c
Sisteme de
capete
sprinkler
închise
EN 12845
spum
îmbuntit
30 min c

1,5
t: 15 min

2,0
t: 30 min

Inundare
ap-spum
neasipart

Factori de corecie fo – Alte pericole cu timpi de operare (t)

N.A.

N.A.

d

1,5
t: 15 min

1,0
t: 20 min

Deversoare
de înfoiere
joas

c

1,5
t: 15
min

Inundare
apspum
asipart
1,5
t: 30
min

N.A.

<1m
înlimea
stivei
2,0
t: 10 min
>1md

1,5
t: 15 min

1,0
t: 15 min

Deversoare
de înfoiere
medie

SISTEME FIXE AUTOMATE
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Vezi
punctul
9

Vezi
punctul
7

Vezi
punctul
7

Vezi
punctul
7

Înfoiere
înalt

Tabelul 24.6
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N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1,5 b
t: 20 min
(doar
pentru
depozite
deschise)

N.A.

1,5 b
t: 20 min
(doar
pentru
depozite
deschise)

Sisteme de
capete
sprinkler
închise
EN 12845
spum
îmbuntit
30 min c
Sisteme de
capete
sprinkler
închise
EN 12845
spum
îmbuntit
30 min c
d

1,5 b
t: 20
min

minim de corecie depinde de tipul solventului. Acesta poate fi crescut - determinat prin încercare la foc independent

de baz trebuie s fie stabilit prin evaluarea de risc/încercare la foc

depinde de evaluarea riscului i dotrile locale.

d Modelul

c Timpul

Clasa A
i materiale
plastice

zonele aglomerate pot fi necesare dispozitive de refulare adiionale.

b Factorul

a Pentru

Depozite în stive de
pneuri

Sortare deeuri i
depozitare

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

180

Vezi
punctul
9
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24.32 (1) Etanrile de vapori trebuie prevzute pentru a preveni scurgerea gazelor sau
vaporilor din rezervoarele cu capac fix în aer.
(2) Aceste dispozitive trebuie s fie rezistente la aciunea vaporilor pe produi stocai.
Trebuie s poat fi distruse sau uor de deschis în cazul acionrii sistemului de spum.
24.32 Etanrile de vapori trebuie s fie conforme cu cerinele EN 13565-1
24.33 (1) Numrul deversoarelor de suprafa care utilizeaz camere de spum, trebuie s
fie prevzute în conformitate cu prevederile Tabelului 24.7.
(2) Deversoarele de spum ale sistemelor fixe i semifixe trebuie s fie alimentate individual
din afara digului prin linii de alimentare ce trebuie prevzute cu robinete de izolare. Acest
lucru permite izolarea fiecrei camere de spum deteriorat de incendiu i/sau de explozie
sau trebuie s fie utilizat un sistem inelar de dirijare spum pentru conectarea deversoarelor
de spum.
Tabelul 24.7
Cerine pentru camera de spum
Diametrul rezervorului (m)
24
> 24 pân la 36
> 36 pân la 42
> 42 pân la 48
> 48 pân la 54
> 54 pân la 60
> 60

Numrul de deversoare
1
2
3
4
5
6
6 + 1 deversoare pentru fiecare ali 465 m2
Suprafaa în exces a rezervorului de 2827m2

Introducere de spum sub nivelul liber al lichidului din rezervor
24.34 Spuma poate fi introdus într-un rezervor sub suprafaa liber a lichidului, fie prin
intermediul conductelor, fie prin puncte speciale de injecie a spumei.
24.35 Viteza spumei pe ultimii 3 m a sistemului de conducte de distribuie trebuie s fie mic
decât:
a) 3 m/s pentru lichide cu temperatura de aprindere < 25°C i punct de fierbere > 40°C;
b) 6 m/s pentru toate celelalte lichide.
24.36 Punctele de injecie a spumei trebuie s fie cu cel puin 300 mm mai sus fa de nivelul
cel mai înalt de apariie a apei prevzute cu evacuri ce nu permit acumularea de sedimente.
24.37 Un racord de testare trebuie prevzut pentru fiecare generator de spum de înalt
presiune invers, util pentru reglarea debitului generatorului, cu robinet de testare i izolare
i manometru de msurare a presiunii inverse.
24.38 Fiecare conduct de introducere a spumei trebuie prevzut cu un robinet de izolare,
plac de siguran împotriva supraalimentarii i robinet de sens.
24.39 Placa de siguran împotriva supraalimentarii trebuie montat pe toate conductele de
introducere a spumei în amonte de fiecare robinet de sens. Placa de siguran împotriva
supraalimentarii i opritorul su trebuie realizate din materiale adecvate în raport cu
combustibilul i mediul la care sunt expuse. Acestea trebuie s fie capabil s reziste
presiunii termice exercitate de combustibil în rezervor i capabile s se rup la o presiune
egal sau mai mic decât presiunea minim produs de generatorul de spum de înalt
presiune invers la presiunea de intrare proiectat specific sistemului (utilizând rezultatele
testrii generatoarelor de spum de înalt presiune invers în conformitate cu EN 13565-1).
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24.40 Reeaua de conducte dintre punctul de injecie a spumei, din rezervor sau pe conducta
de produs, i generatorul de înalt presiune invers, trebuie s fie montat cu o pant 
200:1 i echipat cu dispozitive de scurgere adecvate.
24.41 Când injecia de spum se face prin conductele de produs:
a) robinetul de închidere dintre duza rezervorului i punctul de injecie a spumei trebuie
meninut în poziia deschis;
b) robinetul de izolare, placa de siguran împotriva supraalimentarii i robinetul de sens
trebuie instalate cât mai aproape posibil de racordul liniei de spum la conducta
pentru produs.
24.42 Numrul deversoarelor înecate trebuie prevzute în conformitate cu Tabelul 24.8.
Tabelul 24.8
Cerine pentru deversoarele înecate i semi-înecate
Diametrul rezervorului
(m)

24
> 24 pân la 36
> 36 pân la 42
> 42 pân la 48
> 48 pân la 54
> 54 pân la 60
> 60

Numrul de deversoare
Temperatura de aprindere
40 °C
1
2
3
4
5
6
6 + 1 deversoare pentru
465 m2
Suprafaa în exces a
rezervorului de 2827m2

Temperatura de aprindere
> 40 °C
1
1
2
2
2
3
3 + 1 deversoare pentru
700 m2
Suprafaa în exces a
rezervorului de 2827m2

24.43 Deversarea semi-înecat nu trebuie utilizat pentru protecia produselor depozitate la
temperaturi mai mari de 80°C i/sau cu o vâscozitate 100 mm2/s.
24.44 Deversarea înecat nu trebuie utilizat:
a) pentru protecia combustibililor miscibili cu apa (WM) precum alcoolul, esterul,
cetona, aldehida sau alte produse ce necesit pentru stingere o soluie spumant
rezistent la alcool (AR);
b) protecia hidrocarburilor cu temperatura de aprindere < 25°C i punctul de fierbere
> 40°C;
c) pentru protecia combustibililor care sunt depozitai la temperaturi mai mari de 80°C
i/sau cu o vâscozitate 100 mm2/s.
Rezervoare cu capac flotant
24.45 Asigurarea proteciei pe contur pe contur se realizeaz prin deversoarele de spum
care trebuie poziionate deasupra celei mai înalte poziii posibile a capacului flotant.
24.46 Deversoarele fixe de spum pentru protecia pe contur trebuie montate deasupra
corpului rezervorului (la partea superioar) pentru a refula spuma în zona de etanare.
Trebuie instalat un dig de spum pe capacul flotant. Pentru a realiza o spum eficace pe
zona de etanare trebuie asigurat o distan de minimum 500 mm între partea superioar a
digului de spum i partea superioar a corpului rezervorului fa de nivelul maxim admis de
umplere al rezervorului.
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24.47 Digul de spum trebuie:
1) s fie circular i realizat din foaie de oel cu o grosime minim de 3,5 mm;
2) s fie sudat sau bine fixat pe capacul flotant;
3) s fie proiectat s rein spuma pe suprafaa de etanare într-un strat care s permit
curgerea lateral a spumei ctre brea creat în etanare;
4) s nu aib o înlime mai mic de 600 mm;
5) s se extind mai mult de 50 mm deasupra oricrei etanri metalice secundare sau a
opricrei etanri secundare combustibile;
6) s nu fie la mai puin de 50 mm deasupra oricrui panou ce strpunge etanarea metalic
secundar;
7) s nu fie la mai puin de 600 mm de la corpul rezervorului;
8) s aib incorporate drenaj pentru apa de ploaie care s asigure 280 mm2 per m2 zon
îndiguit, cu o înlime maxim a fantei de 10 mm.
24.48 În cazul unui incendiu proteciile sau prile etanrii nu trebuie s afecteze curgerea
spumei în zona de etanare.
NOT Acest lucru poate fi realizat printr-un interstiiu circular înalt de 100 mm între protecie
i ponton sau strpungeri i închideri ori prin alegerea materialului etanrii secundare care
s permit distrugerea la 300 °C în aa fel încât spuma s poat ajunge în interstiiu.
24.49 Deversoarele de spum pentru protecia pe contur, cu ghidaje pentru direcionarea
spumei dac este necesar, trebuie s asigure curgerea uniform i liber a tuturor spumelor
în suprafaa de etanare.
24.50 Una din liniile manuale de spum aflate în rezerv, care sunt specificate în Tabelul
24.3, trebuie s reprezinte o coloan uscat cu racord poziionat aproape de scar pentru
accesul la partea superioar a rezervorului.
24.51 Spuma pentru protecia pe contur trebuie utilizat numai la capacele flotante de
construcie tip ponton.
24.52 Protecia pe contur nu trebuie utilizat pentru capace flotante în care capacul:
a) este alctuit dintr-o diafragm flotant;
b) reprezint o acoperire de plastic;
c) flotantul este din plastic sau alt material chiar dac este capsulat în metal sau
fibr de sticl;
d) se bazeaz pe un dispozitiv flotant a crui închidere poate cauza scufundarea
în cazul în care este avariat;
e) este un capac concav.
Zone îndiguite i zone de procesare
24.53 Deversoarele de spum trebuie prevzute astfel încât s asigure o distribuie uniform
a spumei.
24.54 Trebuie luate msuri pentru a preveni avarierea suprafeelor de îndiguire de ctre
debitul de spum refulat din deversoare, dac este cazul.
24.55 Pentru protecia zonelor îndiguite aspiraia generatorului de spum de înfoiere medie
nu trebuie s depeasc 80:1.
24.56 Distana de refulare a spumei nu trebuie s depeasc 30 m.
24.57 Aria dispozitivelor de control trebuie redus cu 30% din cea determinat prin încercri
în conformitate cu EN 13565-1, pentru a ine seam i de efectul vântului.
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Instalaii de stingere a incendiilor cu înalt înfoiere
24.58 Spuma de înalt înfoiere este eficient pentru a fi utilizat în spaii închise unde se
utilizeaz pentru inundarea incendiului i eliminarea aerului necesar întreinerii arderii.
Coninutul relativ mic de ap nu are efect de rcire a suprafeelor solide, principiul de
stingere fiind înbuirea focarului. Întrucât în timpul unui incendiu stratul de spum se poate
distruge trebuie s se asigure o compensare prin aplicarea unei cantiti suplimentare.
24.59 Spuma de înalt înfoiere este eficient pentru inundarea total a spaiilor închise cum
ar fi, tunelurile de cabluri, spaii pentru depozitare subterane, subsoluri, calele navelor,
depozite sau hangare pentru avioane. Aceste instalaii se pot utiliza la incendii de lichide
inflamabile dar i la materiale combustibile solide cum ar fi hârtia sau lemnul.
24.60 Instalaiile de stingere cu spum de înalt înfoiere pot de asemenea s fie utilizate
pentru:
a) s asigure suprimarea vaporilor de la scurgerile toxice sau inflamabile;
b) s asigure lipsa aerului în rezervoare atunci când se execut lucrri de sudur.
24.61 Pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu spum de înalt înfoiere se utilizeaz
diferii timpi de inundare, care reprezint intervalul de timp în care se asigur grosimea
stratului de spum necesar. Aceast grosime nu trebuie s fie mai mic de 3 m sau mai mic
decât înlimea pericolului protejat, cu excepia cazurilor în care se utilizeaz instalaiile cu
inundare total.
24.62 Se pot utiliza instalaii care asigur protecie parial în condiiile în care spaiile cu
pericol nu se afl în totalitate în incinta respectiv, de exemplu în zone separate cu ecrane
de separare. În aceste condiii se aplic factori de compensare corespunztori.
24.63 Spuma de înalt înfoiere refulat în interiorul incintei va determina deplasarea aerului.
Trebuie s se asigure condiii pentru evacuarea corespunztoare a aerului pentru a se
asigura umplerea întregului volum protejat.
24.64 Generatoarele de spum de înalt înfoiere trebuie s aib o alimentare adecvat de
aer proaspt, de exemplu aer fr produse combustibile – cu excepia cazului în concentra
generator de spum i sunt special concepute i testate pentru a îndeplini în mod adecvat în
astfel de condiii.
24.65 Generatoare de spum de înalt înfoiere nu trebuie s fie amplasate astfel încât
acestea s fie expuse direct la cldur degajat în cazul unui incendiu. Fac excepie
cazurile care au îndeplinit criteriile de performan specifice încercrilor de expunere la
cldur direct menionate în SR EN 13565-1.
24.66 Generatoare de spum de înalt înfoiere pot produce spum cu raporturi de înfoiere
între 500:1 i 1000:1. Alegerea raportului de înfoiere este determinat de urmtoarele
caracteristici:
a) cerine de amestec;
b) stabilitatea la vânt (pentru aplicaiile din exterior);
c) stabilitatea împotriva curenilor calzi;
24.67 Spuma cu înalt înfoiere este generat de aerul sau de apa introduse în soluia
spumantului, (pomp de ap acionat electric sau de motoare termice). În cazul în care se
utilizeaz pompele electrice ca surse de alimentare, pentru acestea trebuie s se asigure o
surs disponibil în orice moment i pe toat durata necesar timpului de funcionare.
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24.68 (1) Spumanii concentrai utilizai pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu spum
de înalt înfoiere trebuie s îndeplineasc cerinele SR EN 1568-2
(2) În cazul în care generatoarele de spum de înalt înfoiere utilizeaz aer din interiorul
spaiului protejat, este necesar s se precizeze dac acestea asigur concentraiile cerute,
dac acesta este rezultatul unor încercri i dac sunt corespunztoare pentru a fi utilizate
pentru scopul propus.
24.69 (1) Pentru determinarea rezervei de spumant pentru o instalaie de stingere a
incendiilor cu spum de înalt înfoiere poate fi utilizat una din urmtoarele metode:
a) calculul înfoierii spumei pe minut (numai pentru incinta incendiat). Viteza minim de
umplere trebuie s fie de 1,5 m/min înfoiere net, multiplicat cu factorii de compensare (CN
i CL) pentru eventuale pierderi, factori stabilii conform prevederilor art, 24.74
b) calculul timpului de inundare total (dimensionat pentru 3 pericole)
(2) Timpii de inundare maximi recomandai reprezentând intervalul de timp de momentul
începerii deversrii spumei pân la inundarea total pentru diferite categorii de pericole sunt
prezentate în tabelul 24.9.
Tabelul 24.9
Durata maxim de inundare pentru instalaiile cu spum de înalt înfoiere
Pericol
Lichide inflamabile cu
temperatura de aprindere
sub 400C
Lichide inflamabile cu
temperatura de aprindere
peste 400C
Materiale combustibile cu
densitate mic
Cauciuc spongios
Mase plastice spongioase
Role de teturi
Hârtie creponat
Materiale combustibile cu
densitate mare
Role de hârtie

Construcie cu elementele
rezistente la foc 30 minute

Construcie cu elementele
rezistente la foc 90 minute

2 minute

3 minute

3 minute

3 minute

3 minute

4 minute

5 minute

6 minute

4 minute

5 minute

3 minute

4 minute

5 minute

6 minute

Gospodrie de crbune

Materiale combustibile cu
densitate mare
Role de hârtie
Gospodrie de crbune

Anvelope de cauciucuri
Materiale combustibile în
cutii de carton, pungi,
butoaie din fibre

24.70 Dac se utilizeaz instalaiile de stingere cu spum pentru protecia acestor materiale
trebuie s se aib în vedere asigurarea echipamentelor adecvate pentru utilizarea prevzut.
NOTA 1: Aceti timpi de inundare nu pot fi luai în considerare pentru situaiile în care aceste
materiale se depoziteaz la înlimi mai mari de 4,6 metri;
NOTA 2: Materialele combustibile care sunt miscibile cu apa nu sunt incluse în acest tabel,
pentru acestea fiind necesare debite de spum i timpi de inundare mai mari;
NOTA 3 Dac este necesar, timpul de inundare poate fi mrit astfel încât s se asigure o
vitez minim de inundare de 3 m/min.
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24.71 Nu se recomand ca instalaiile de stingere cu spum de înalt înfoiere sp fie utilizate
împreun cu instalaiile de stingere cu sprinklere. Dac trebuie instalate ambele instalaii,
atunci trebuie s se asigure faptul c instalaia cu sprinklere nu trebuie s intre în funciune
atunci când instalaia de stingere cu spum este în funciune.
24.72 Generatoarele de spum trebuie s fie amplasate astfel încât s se asigure acoperirea
total a volumului protejat.. Dac este necesar, spuma trebuie s fie distribuit prin conducte
pentru a se obine o distribuie corespunztoare.
24.73 (1) Înainte de refularea unei instalaii de stingere cu spum de înalt înfoiere s se
asigure timp suficient de evacuare pentru personalul din orice zona protejat. Aparate i
echipamentele alimentate cu energie electric trebuie s fie deconectate atunci când un
sistem este activat.
(2) Aceste tipuri de instalaii nu se utilizeaz în cazul în care timpul pentru evacuarea
personalului produce întârzieri semnificative pentru activarea instalaiei.
24.74 Cantitile necesare pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu inundare total care
utilizeaz spuma de înalt înfoiere trebuie s fie determinate cu relaia:

R

V
 CN  CL
T

(24.2)

unde:
R este debitul de spum [m3/min];
V – volumul inundat [m3];
T – timpul de inundare [min];
CN – factor de compensare pentru contracia spumei normale datorate soluiei de drenare,
incendiu, suprafa uscat sau umed etc. Are valoarea de minimum 1,15
CL – factor de compensare pentru pierderile de spum datorate scurgerilor din zona uilor i
a ferestrelor în cazul în care acestea sunt închise, dar nu sunt etane. Are valoarea de
minimum 1,15. În funcie de etaneitatea golurilor din elementele de delimitare a incintei
protejate se utilizeaz factori mai mari.
24.75 Timpii de inundare specificai în tabelul 24.9 se bazeaz pe un interval de timp de
întârziere de maximum 30 secunde între momentul detectrii incendiului i momentul
începerii deversrii spumei. Orice întârziere mai mare de 30 secunde trebuie s fie luat în
considerare pentru aceti timpi de inundare pentru calculul debitului de descrcare.
24.76 Eficiena instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum de înalt înfoiere depinde de
obinerea i meninerea unei grosimi a stratului de spum în interiorul unei incinte, scurgerile
de spum din incinta protejat fiind evitate. Golurile amplasate la o înlime mai mic decât
înlimea de umplere trebuie s fie prevzute cu dispozitive de închidere automat, care
trebuie s acionate cel târziu la începutul refulrii spumei. În cazul în care exist deschideri
care nu pot fi prevzute cu dispozitive de închidere automat, instalaia trebuie s asigure i
compensarea pierderilor probabile de spum.
24.77 Pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu spum de înalt înfoiere cu inundare
total trebuie s se asigure o cantitate de spumant concentrat pentru a îndeplini cerinele de
funcionare continu a instalaiei pentru un volum de spum de patru ori mai mare decât cel
al incintei protejate, dar care asigur funcionarea continu pentru cel puin 15 minute.
De asemenea, trebuie luat în considerare asigurarea stocurilor suplimentare de spumant
pentru utilizarea în timpul operaiunilor specifice dup stingerea incendiului.
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Instalaii cu sprinklere pentru spum i sisteme de inundare
Instalaii cu sprinklere pentru spum
24.78 Instalaiile cu sprinklere cu spum sunt sisteme de capete sprinkler fr aspiraie ce au
dozatorul de soluie spumant încorporat în alimentarea de ap. Astfel de sisteme pot fi
alimentate cu ap, soluie spumant i aer. Duzele trebuie s fie sprinklere cu elemente
fuzibile în conformitate cu EN 12259-1. Sistemele de sprinklere cu spum îmbuntit
trebuie s fie utilizate pentru depozitele de lichide inflamabile în recipiente i unde scurgerea
de lichid inflamabil este limitat.
24.79 Nu este recomandat utilizarea capetelor sprinkler închise în situaiile în care pot
apare scurgeri de lichid inflamabil astfel încât prin ardere s se determine o suprafa mare
incendiat, datorit întârzierii deversrii spumei la viteza de aplicare necesar, provocat de
intrarea în funciune a fiecrui cap sprinkler în parte.
24.80 Proiectarea instalaiilor cu sprinklere cu spum îmbuntit se realizeaz în
conformitate cu prevederile prezentului normativ, ale SR EN 12845 i ale Tabelului 24.6.
Trebuie asigurat o cantitate suficient de soluie spumant pentru ca instalaia cu sprinklere
s poat funciona la debitul maxim proiectat.
Sisteme de inundare
24.81 Inundarea cu spum presupune o reea de conducte deschise prevzute cu
pulverizatoare/duze deschise sau deversoare. Se stabilesc prin proiect cerinele de protecie
a zonelor unde poate exista pericolul de revrsare (adâncimea lichidului < 25 mm) cauzat de
lichidele inflamabile implicate în proces.
24.82 Inundarea cu spum este potrivit pentru protecia zonelor de procesare chimic,
transfer de combustibili, hangare pentru avioane, ambalare în materiale plastice, rampe de
gunoi, depozite de anvelope, transformatoare i comutatoare cu ulei.
24.83 În situaiile în care sistemele de inundare sunt necesare funcionrii ca sisteme de
rcire cu ap pulverizat, acestea trebuie proiectate ca sisteme de ap pulverizat iar spuma
trebuie s fie produs utilizând soluie spumant adecvat pentru tipul de duze utilizate.
24.84 Spuma trebuie refulat de duze deasupra obiectelor protejate i trebuie prevzute, de
asemenea, duze pe perimetrul zonei protejate. Acolo unde sunt obstacole ce pot afecta
distribuirea eficient a spumei, trebuie s fie prevzute duze suplimentare montate la o
înlime mai mic. Amplasarea duzelor trebuie s asigure o întreptrundere a jeturilor
dealungul suprafeei protejate i trebuie s asigure acoperirea determinat prin încercri în
conformitate cu EN 13565-1.
24.85 La intrarea în funciune a sistemului de inundare cu spum trebuie s de întrerup
alimentarea surselor de energie pentru consumatorii din zona de refulare. Suprafaa maxim
pentru fiecare sistem de inundare de la o singur supap trebuie s fie de 3000 m2.
24.86 Rata de aplicare a spumei trebuie determinat folosind ecuaia 24.1 i factorii de
corecie pentru spum (fO) stabilii în Tabelul 24.5.
24.87 Duzele i deversoarele de aspirare trebuie s fie conforme cu SR EN 13565-1. Duzele
fr aspirare trebuie s fie în conformitate cu SR EN 12259-1.
24.88 Rezerva de spumogen i ap trebuie s fie calculat astfel încât s asigure densitatea
minim proiectat pe suprafaa protejat de sistemul de inundare aa cum este cerut în
Tabelul 24.5 i Tabelul 24.6.
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24.89 Proiectarea unor instalaiide stingere cu spum pentru protecia unor destinaii speciale cum
ar fi danele în încrcare – descrcare, hangare de avioane, instalaii sau depozite cu gaze ori
lichide inflamabile se efectueaz conform cap. 8, 9 i 10 din SR EN 13656-2: 2009 sau a
reglementrilor tehnice echivalente.
Executarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum
24.90. (1) Rezerva de spumant concentrat, pompele, dozatoarele, aparatele, conductele i
armturile instalaiei de preparare centralizat a spumei se adpostesc de intemperii i de
aciunea incendiului (cldur, fum i gaze nocive), într-o cldire independent numit
centrala de spum. Aceasta trebuie s fie amplasat într-un loc ferit în raport cu poziia
rezervoarelor, în afara cuvei de retenie sau în alte spaii protejate din cldiri închise.
(2) Acolo unde sistemul trebuie umplut în prealabil cu spum, trebuie asigurate racorduri de
scurgere i splare la capetele reelei de distribuie. Acestea trebuie s permit ca soluia
spumant din reeaua de distribuie s poat fi evacuat i înlocuit cu soluie spumant
proaspt. Soluia spumant scoas din sistem trebuie s fie gestionat corespunztor
conform cerinelor specifice de protecie a mediului.
24.91. Cldirea centralei de spum trebuie s îndeplineasc urmtoarele condiii
principale:
a) s fie realizat, corespunztor nivelului II de stabilitate la foc;
b) pereii dinspre rezervoarele protejate s aib numai fante (vizoare) cu
deschidere liber de 0,20 x 0,10 m, executate astfel încât prin ele s se poat
supraveghea evoluia incendiului la rezervoarele protejate;
c) pardoseala s fie cu pant care s permit scurgerea apei în exterior;
d) s asigure spaiul de depozitare a rezervei de spumant concentrat, în condiiile
specifice fiecrui produs;
e) s fie prevzut cu instalaie electric de iluminat pentru continuarea lucrului în
caz de avarie, executat în conformitate cu prevederile normativului I. 7;
f) s permit accesul i aprovizionarea cu spumant concentrat;
g) s aib asigurate mijloacele sigure de comunicaie cu serviciul de pompieri, cu
staia de pompare a apei pentru incendiu, camera de comand etc.
24.92. Instalaiile din centrala de preparare a soluiei spumante i reelele de conducte
trebuie s fie prevzute cu legturi i robinete pentru splare cu ap dup utilizare.
24.93. (1) Pornirea pompelor i deschiderea robinetului de pe conducta de soluie
spumant poate fi manual, local sau de la distan, precum i automat, de la detectoare
de incendiu. Pornirea automat i de la distan trebuie dublat de o pornire manual.
(2) Pompele funcioneaz pân la acionarea manual a opririi funcionrii acestora sau pân
la epuizarea surselor de alimentare. Scoaterea din funciune a pompelor trebuie s fie
semnalizat optic i acustic la camera de comand.
(3) Pentru situaiile în care instalaia de stingere cu spum se echipeaz cu mai multe pompe
trebuie s se stabileasc pornirea secvenial automat a acestora;
(4) În situaiile în care pentru spaiile protejate sunt necesare presiuni de lucru diferite, staiile
de pompare trebuie s fie echipate cu pomp (pompe) auxiliare.
24.94. Instalaiile fixe de stingere cu spum se prevd cu o pomp de rezerv. Alimentarea
pompelor cu energie se asigur din dou surse independente (dou surse electrice, o surs
electric i o surs de alt natur (termic, pneumatic, abur etc.) sau dou surse termice.
24.95. Pe distribuitorul principal se monteaz tuuri cu robinete i racorduri având cuplaj
Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru introducerea soluiei spumante i direct de la
autospecialele de intervenie (în cazul defectrii pompelor fixe).
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24.96. Când o instalaie de preparare a spumei servete câteva obiecte, de la distribuitorul
principal se prevd conducte individuale spre fiecare obiect protejat sau o reea inelar de
conducte.
24.97. La toate distribuitoarele principale de soluie spumant se prevd conducte cu
robinete manuale de închidere i cu racorduri având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de
65 mm pentru alimentarea evilor portabile generatoare de spum sau a tunurilor de spum
mecanic.
24.98. Conductele de la centrala de spum pân la obiectele protejate se monteaz fie
îngropat, fie suprateran (pe estacade sau chituci, ori pe pereii cldirilor).
24.99. (1) Conductele exterioare i interioare se monteaz cu pant de 5‰ spre robinetele
de golire amplasate în punctele cele mai joase.
(2) În cazul conductelor montate îngropat, robinetul de golire se monteaz în cmin.
24.100. Conductele amplasate în cldiri i în exterior trebuie s fie marcate în funcie de
mediul fluid transportat. Standardul de referin este ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010.
24.101. Conductele de spum alimentate de la un distribuitor secundar amplasat în interiorul
cuvei de retenie a rezervoarelor nu se prevd cu robinete de secionare.
24.102. Pentru limitarea posibilitilor de deteriorare a instalaiei în caz de explozie la
rezervor, conductele verticale de spum trebuie s fie astfel realizate încât s nu permit
smulgerea lor uoar.
24.103. Deversoarele pentru introducerea spumei la rezervoare se amplaseaz la distane
egale între ele.
Probarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum
24.104. Conductele instalaiilor cu spum pentru stingerea incendiilor sunt supuse la proba
hidraulic de rezisten la presiunea de prob egal cu 1,5 ori presiunea de regim i la
proba de etaneitate cu aer comprimat.
24.105. Probele de funcionare constau în verificarea i controlul funcionrii echipamentelor
i armturilor de comand, a vehiculrii spumei în conductele de transport i distribuie,
precum i a dispozitivelor de dispersare a spumei în spaiile protejate împotriva incendiilor.
Recepia instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum
24.106. Recepia instalaiilor de stingere a incendiilor cu spum se face de ctre comisia
constituit conform legislaiei în vigoare.
24.107. Recepia const din verificarea:
a) funcionrii instalaiei de detectare, semnalizare i comand;
b) funcionrii sistemului de generare, transport i dispersare a spumei în incinta
protejat;
c) existena panourilor de avertizare privind evacuarea personalului, a
instruciunilor de exploatare i a msurilor ce se întreprind în timpul interveniei de
stingere.
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Partea a VI-a
PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALAIILOR DE STINGERE A
INCENDIILOR CU PULBERE
25.

Instalaii fixe de stingere cu pulberi a incendiilor
Echiparea tehnic a cldirilor cu instalaii fixe de stingere cu pulberi a incendiilor

25.1.
Proprietile pulberilor stingtoare de incendiu i mecanismul stingerii cu pulberi a
incendiilor sunt prezentate în anexa nr.26.
25.2.

Sistemele de stingere cu pulberi a incendiilor se pot folosi pentru :
a) lichide inflamabile sau combustibile i gaze combustibile ;
b) solide combustibile având caracteristici de ardere similare cu naftalina i
rina, care se topesc când sunt implicate într-un incendiu ;
c) combustibili cum ar fi lemn, hârtie sau materiale textile amplasate astfel încât
pulberea stingtoare s poat s ajung pe toate suprafeele care ard în
cazul unui incendiu.

25.3.

Sistemele cu pulbere stingtoare nu trebuie s fie utilizate pentru :
a) produse chimice care conin oxigen în structur cum ar fi nitratul de celuloz;
b) combustibili amplasai astfel încât exist un risc de ardere în profunzime sau
de incendiu mocnit la care substana de stingere nu poate ajunge ;
c) echipamente de cardare în prelucrri textile sau echipament electric sensibil
pentru faptul c, la expunerea la temperaturi mai mari de 1200C sau
umiditate relativ mai mare de 50%, se pot forma depuneri care sunt
corozive i dificil de înlturat.

25.4.
Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu pulberi se clasific dup urmtoarele
criterii principale:
a) dup felul aciunii de stingere;
b) dup modul de acionare;
c) dup felul comenzilor de acionare.
25.5.

Dup felul aciunii de stingere instalaiile sunt pentru:
a) stingere local (de suprafa) ;
b) stingere în volum (inundare total).

25.6.

Din punct de vedere al acionrii, instalaiile de stingere cu pulberi pot fi:
a) automate ;
b) manuale.
Acionrile automate se prevd obligatoriu i cu acionri manuale.

25.7.

Comenzile de acionare ale instalaiilor de stingere cu pulberi pot fi:
a) pneumatice;
b) mecanice;
c) electrice;
d) pirotehnice;
e) cu deschidere manuala.
Riscuri

25.8.
Stingerea cu pulbere a unei descrcri necontrolabile de lichide inflamabile sau
gaze combustibile poate avea ca rezultat o explozie subsecvent.
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25.9.
Pulberea, când este descrcat, trebuie s fie difuzat din zona imediat de
descrcare care se depune apoi pe suprafeele înconjurtoare. Prin curare prompt trebuie
s se minimizeze posibila ptare sau coroziune a anumitor materiale care ar putea s apar
în prezena umezelii.
25.10. În cazul în care persoane pot fi expuse unei descrcri de pulbere, stingtoare de
incendiu trebuie s fie prevzute msuri de securitate corespunztoare pentru a asigura
evacuarea prompt a unor astfel de locuri i pentru a furniza mijloace pentru salvare prompt
a oricrei persoane surprinse. Msuri de securitate corespunztoare includ antrenare
personal, semnale de avertizare, alarme de incendiu, dispozitive de întârziere i mijloace de
protecie respiratorie. În orice caz, trebuie s fie respectate regulile naionale i legislaia în
vigoare în locul de utilizare.
25.11. Descrcarea pulberii poate crea pericole cum ar fi vizibilitate redus i dificulti
temporare de respiraie.
Soluii tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi
25.12. Soluiile tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi,
trebuie s fie în conformitate cu prevederile standardelor SR EN 12416-2+A1:2007, SR EN
12416-1+A2:2007 i cu prile corespunztoare din EN 54, unde este cazul, sau o
reglementare echivalent.
25.13. Instalaiile fixe de stingere a incendiului cu pulberi se compun, în principal, din
urmtoarele subansambluri :
a) unitate rezervor cu pulbere incluzând regulator de presiune ;
b) unitate gaz propulsor cu sistem de întârziere mecanic i/sau electric ;
c) sistem de declanare i comand (declanare manual sau automat) ;
d) distribuitor principal cu ansamblu robinete distribuitoare ;
e) duze pentru inundare total sau aciune direct;
f) subansambluri pentru sisteme complete cu pulbere.
25.14. Componentele mecanice trebuie s fie în conformitate cu standardul
SR EN 12416-1+A2:2007, sau o reglementare echivalent iar componentele electrice trebuie
s fie în conformitate cu partea corespunztoare din EN 54 sau o reglementare echivalent.
Componentele utilizate în sistemul cu pulbere trebuie s fie compatibile. Instalatorul trebuie
s declare i s documenteze compatibilitatea în conformitate cu SR EN 12416-1+A2:2007,
articolul 12. sau o reglementare echivalent Dac componentele nu sunt furnizate de un
singur productor, atunci trebuie s fie efectuat o verificare de funcionare fr descrcare
de pulbere în vederea confirmrii compatibilitii sistemului complet.
25.15. Când sunt incluse în sistem mai mult de cinci zone separate de descrcare, trebuie
s fie conectat o cantitate de rezerv de pulbere i gaz propulsor de cel puin aceeai
valoare cu cantitatea de alimentare permanent. Dup comutarea manual cantitatea de
rezerv i cantitatea de alimentare trebuie s fie în întregime în mod operaional. Cantitatea
de rezerv trebuie s fie depozitat într-un rezervor separat.
25.16. Rezervorul cu pulbere stingtoare i rezervorul cu gaz propulsor, ca i cantitile de
rezerv trebuie s fie amplasate cât mai aproape posibil de zona de inundare, dar neexpuse
la riscul de incendiu. Rezervorul trebuie s fie marcat cu :”REZERVORUL NU TREBUIE S
FIE EXPUS LA RISCUL DE INCENDIU”.
25.17. Sistemul de stingere cu pulbere trebuie s fie cu declanare automat i manual
sau numai cu declanare manual.
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25.18. Detectoarele de incendiu trebuie s fie în conformitate fie cu partea
corespunztoare din standardul EN 54 sau, în absena sa, cu o specificaie corespunztoare
valabil în locul de utilizare al subansamblului sau în conformitate cu SR EN 12094-9 sau o
reglementare echivalent.
25.19. Numrul i amplasarea detectoarelor de incendiu depind de tipul lor, de structura
camerei (dimensiune, înlime, suprafa plafon i suprafa acoperi etc) i de condiiile de
mediu din suprafaa protejat. Senzorii de incendiu trebuie s fie amplasai astfel încât
acetia s previn alarme false.
25.20. La instalarea detectoarelor de incendiu trebuie s se in seam de înlimea
maxim de motaj a acestora dat de productor.
25.21. Aria protejat de detectoarele de incendiu este determinat de caractisticile tehnice
ale acestora.
25.22. În cazul sistemelor cu aciune direct, senzorii de incendiu trebuie s fie amplasai
în apropriere de i în conformitate cu obiectul de protejat.
25.23. Sistemele electrice de detectare a incendiului pentru iniierea descrcrii pulberii
trebuie s fie configurate în conexiune de coinciden.
25.24. Dac sunt necesare dispozitive de întârziere (mecanice sau pneumatice) pentru
evacuarea zonelor inundate, descrcarea trebuie s fie întârziat pentru o anumit durat de
timp dup acionare. Acest timp de avertizare prealabil nu trebuie s fie mai mare decât
este necesar pentru a asigura evacuarea în siguran. Dac acest timp depete 30 s
trebuie s fie reconsiderate toate msurile de protecie la incendiu.
25.25. Declanarea descrcrii sistemului cu pulbere trebuie s se fac numai dup ce au
fost activate sonor alarmele i s-a terminat timpul de avertizare prealabil, comandat de
dispozitivul de întârziere.
25.26. Dispozitivele manuale de acionare a instalaiilor cu pulbere pentru stingerea
incendiilor, trebuie s fie amplasate lâng ieire, în exteriorul camerelor protejate sau lâng
obiectele protejate în cazul sistemelor cu aciune direct.
25.27. Dispozitivele manuale de acionare trebuie s fie instalate la o înlime normal de
operare, în locuri cu vizibilitate foarte bun. Acestea trebuie s fie protejate împotriva
acionrii accidentale.
25.28. Dispozitivele de alarm trebuie s fie instalate pentru a avertiza persoanele din
interiorul zonei protejate i pentru a preveni accesul persoanelor în zonele protejate. Sursa
de alimentare trebuie s fie proiectat pentru ca dispozitivul de alarm s sune cel puin 30
min.
25.29. Atunci când sistemul este acionat, o alarm de incendiu trebuie s fie transmis
într-un loc cu ocupare continu (de exemplu unitate de pompieri sau alt staie central de
alarm).
25.30. Sistemul cu pulbere trebuie s fie echipat cu cel puin un dispozitiv de alarm
audibil. Alarmele trebuie s sune dup acionarea sistemului de detectare a incendiului. În
caz de pericol pentru persoane trebuie s fie utilizate dou dispozitive de alarm complet
independente (dispozitive pneumatice de alarm alimentate de aceeai surs ca dispozitivul
de întârziere în timp i un dispozitiv electric de alarm de tensiune monitorizat joas).
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25.31.

Suplimentar alarmelor audibile, pot fi instalate indicatoare vizuale de alarm.

Dimensionarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi
a. Sisteme cu inundare total
25.32. La proiectarea instalaiilor fixe de stingere cu pulberi a incendiilor se ine seama atât
de caracteristicile de stingere, cât i de cele de curgere ale pulberii folosite.
25.33. Soluia de inundare total a spaiului protejat se adopt în situaii în care ariile
însumate ale tuturor deschiderilor spaiului protejat (ui, ferestre, obloane, luminatoare, trape
etc.), reprezint maximum 15% din aria total a acestuia.
25.34. Pierderea de pulbere din incint reduce, în general, eficiena la stingere a sistemului
i trebuie s fie minimizat prin închiderea deschiderilor oriunde este posibil.
25.35. Cantitatea de pulbere descrcat i debitul de aplicare trebuie s fie suficiente
pentru a crea i menine cantitatea calculat (Q) peste tot în incint, cu o marj de siguran
adecvat pentru a compensa orice deschideri care nu se pot închide, i pentru orice sistem
de ventilare care nu este oprit sau închis când sistemul este activat. Închiderea deschiderilor
trebuie s fie stabilit încât s se produc anterior începutului descrcrii.
25.36.

(1) Cantitatea total minim de pulbere Gpmin se determin cu relaia :
Gpmin = K1 V + K2 AS + K3 AL + K4 LV t

[kg]

unde :
K1 - factor cantitate de baz, (kg/m3) ;
K2 - factor cantitate suplimentar pentru deschideri 1 % < AR < 5 % din suprafaa total AR,
(kg/m2)
K3 - factor cantitate suplimentar pentru deschideri > 5 % din suprafaa total, (kg/m2) ;
K4 - factor cantitate suplimentar pentru a compensa orice sistem de ventilaie care nu este
oprit sau închis pe durata descrcrii, (kg/m3) ;
V - volumul total al incintei, (m3) ;
AR - suprafaa total a incintei (perei, plafon, pardoseal), (m2) ;
AS - suprafaa total a deschiderilor > 5 % din AR, (m2) ;
AL - suprafaa total a deschiderilor 5 % < AR < 15 % din AR, (m2) ;
LV - debit ventilaie, (m3/s) ;
t - timp descrcare, (s)
(2) Pentru incendii de hidrocarburi trebuie s fie utilizate urmtoarele valori pentru factorii K :
K1 = 0,65 kg/m3
K2 = 2,5 kg/m2
K3 = 5,0 kg/m2
K4 = 0,65 kg/m3
(3) Pentru alte tipuri de incendiu factorii K pot fi determinai prin încercri la foc sau pot fi
preluai din instalaii de referin.
25.37. Debitul minim de descrcare a pulberii stingtoare de incendiu Qpmin este dat de
relaia :

Q p min

G p min
t

[kg/s]
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25.38. Durata de la declanarea sistemului cu pulbere pân la descrcarea cantitii
minime calculate de pulbere, Gpmin respectiv, durata unei reprize de stingere (timpul de
descrcare) trebuie s depeasc 30 s (t 30 s).
25.39. În calculul volumului spaiului protejat împotriva incendiului se ia în considerare
volumele mobilierului i al utilajelor, care se scad din volumul total al spaiului protejat.
25.40.

Intensitatea de stingere în volum, isv, este definit prin relaia :

i sv

Qp
V

[kg/sm3]

în care :
Qp este debitul de pulbere de stingere a incendiului, [kg/s] ;
V – volumul incintei protejate
25.41. Intensitile de stingere cu pulbere a incendiului se determin prin încercri în
laboratoare autorizate i se precizeaz de ctre productorul pulberii.
25.42. Pentru stingerea în volum, în absena altor date se poate adopta intensitatea de
stingere, isv = 0,020 kg/sm3.
25.43. Intensitile de stingere a incendiilor de suprafa, recomandate pentru lichide
inflamabile, au valorile din tabelul 25.1:
Tabelul 25.1
Valorile intensitilor de stingere cu pulberi a incendiilor de suprafa, în funcie de clasa i
temperatura de inflamabilitate a lichidelor combustibile
Clasa de inflamabilitate a
lichidelor combustibile
LI
L II
L III
L IV

Temperatura de
inflamabilitate(ti)
[0C]
ti d 28
28< ti d 55
55< ti d 100
ti>100

Intensitatea de stingere (IS)
[kg/s.m2]
0,130
0,070
0,060
0,050

25.44. Pentru stingerea cu pulberi a incendiilor de suprafa la alte categorii de substane
combustibile decât cele încadrate în tabelul 25.1 se poate adopta intensitatea de stingere de
0,130 kg/s.m2.
25.45. Capacitatea (volumul) vaselor pentru stocarea pulberii se determin având în
vedere funcionarea instalaiei timp de dou reprize. Volumul pulberii nu trebuie s
depeasc 90% din volumul vaselor pentru stocare.
25.46. Se recomand ca întreaga cantitate de pulbere s fie stocat în vase de aceeai
capacitate.
25.47. Presiunea de calcul a vaselor de stocare a pulberii este de maximum 15 bar, iar
presiunea de lucru este de maximum 10 bar.
25.48. Volumul de gaz (la presiunea atmosferic) pentru vehicularea unui kilogram de
pulbere, vg [ m3/kg], se recomand s fie de minimum :
a) vg = 0,015 m3/kg pulbere, în cazul dioxidului de carbon ;
b) vg = 0,025 m3/kg pulbere, în cazul azotului.
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25.49.

Volumul de gaz Vg [m3], la presiunea atmosferic, se determin cu relaia :
Vg=Gpvg [m3]

în care :
Gp este cantitatea total de pulbere stingtoare de incendiu, deversat în spaiul
protejat [kg]
vg – are semnificaia indicat la art. 25.48
25.50. Volumul de gaz necesar vehiculrii pulberii se pstreaz în recipieni (butelii), la
presiunea de 150 bar pentru dioxid de carbon i 150 bar sau 200 bar pentru azot, sau în
rezervoare în care se asigur presiunea necesar vehiculrii pulberii. Recipientele cu gaz
sub presiune se echipeaz cu regulatoare de presiune.
25.51. Numrul de recipieni (butelii) cu gaz de vehiculare pentru stingere (nb), se
determin cu relaia:

nb

Vg
Vb

în care:

V g are semnificaia anterioar ;
Vb – volumul de gaz dintr-un recipient (butelie) – [m3]
25.52. Numrul total de recipieni (butelii) cu gaz de vehiculare ( Nb ) necesar într-o
instalaie de stingere a incendiului cu pulbere, se determin cu relaia:

Nb

nb  nb/  nb//

în care:

nb are semnificaia anterioar ;
nb/ = 1 (numrul de butelii pentru acionarea instalaiei);
nb// numrul de butelii necesar pentru splarea cu gaz a instalaiei dup funcionare
(în funcie de mrimea instalaiei).
b. Sisteme cu aplicare local
25.53. Sistemele cu aplicare local sunt utilizate pentru a proteja obiecte separate i se
proiecteaz în mod diferit pentru incendii de suprafa i incendii de echipament.
25.54. Cantitatea necesar de pulbere Q nu trebuie s fie mai mic decât cantitatea de
pulbere dat de relaia :
Q = K5Vi
unde :
Q este cantitatea de pulbere (kg) ;
Vi volum imaginar (m3) în jurul proieciei pericolului pe toate feele la cea mai
apropriat margine solid sau la o distan de 1,5 m de pericol, oricare este cea mai mic ;
K5 = 1,2 kg/m3
25.55. În cazul unei combinaii de incendii de suprafa i de echipament, trebuie s fie
aleas cea mai mare valoare calculat a cantitii de pulbere.
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25.56. Durata de declanare a sistemului cu pulbere pân la descrcarea cantitii
calculate de pulbere nu trebuie s depeasc 30 s.
25.57. Duzele pentru aplicare local pentru incendiu de suprafa sau de echipament
trebuie s fie amplasate în conformitate cu recomandarea productorului.
c. Dimensionarea conductelor
25.58. Pentru transportul i distribuia pulberii se folosesc evi din oel inoxidabil, cupru,
aliaj de cupru sau oel protejat împotriva coroziunii (de exemplu: evi din oel galvanizat) sau
alte materiale cu proprieti mecanice i fizice echivalente.
25.59. Diametrul interior al conductei principale care pleac de la vasele de stocare a
pulberii la distribuitor se alege folosind nomogramele din figura 25.1 din anexa nr.26, în
funcie de debitul de pulbere, Qp, de concentraia amestecului pubere-gaz în raport de masa
(P) i de coeficientul de frecare al pulberii (On).
25.60. Valoarea minim a debitului de pulbere pentru asigurarea continuitii curgerii, este
de 0,035 kg/s (valoarea optim fiind de (0,500 ÷ 2,500) kg/s, în funcie de diametrul
conductei).
25.61. Lungimea conductei de la rezervorul de stocare a pulberii pân la distribuitor nu
trebuie s depeasc 100 m.
25.62. Aria seciunii tuturor conductelor de distribuie a pulberii ce pleac din acelai
distribuitor trebuie s fie egal cu aria seciunii conductei principale.
25.63. Diametrul tuurilor pe care se monteaz duzele de refulare nu trebuie s fie mai
mic decât diametrul duzelor.
25.64. Numrul duzelor se calculeaz în funcie de intensitatea de stingere i de forma
jetului de pulbere.
25.65. Aria total a seciunii duzelor (Ad) trebuie s reprezinte 0,6 la 0,8 din aria seciunii
conductei la care se monteaz duzele.
Amplasarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi
25.66. Rezervoarele de stocare a pulberii, recipienii (buteliile) cu gaz de vehiculare,
modulul de comand al instalaiei i distribuitorul, se amplaseaz în încperi uor accesibile,
ferite de radiaii termice.
25.67. Recipientele (buteliile) cu gaz de vehiculare se certific conform reglementrilor în
vigoare
25.68. Conductele cu duze se amplaseaz astfel încât distana de la duze la focarul
incendiului s nu depeasc 5,00 m.
Executarea instalaiilor fixe de stingere cu pulberi a incendiilor
Condiii generale
25.69. Subansamblurile i echipamentele se transport ambalate, pstrându-se
caracteristicile tehnice i constructive cu care au fost realizate de ctre productor i se
depoziteaz în condiii de siguran.
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25.70. Beneficiarul instalaiei are obligaia asigurrii condiiilor pentru depozitarea în
siguran a subansamblurilor instalaiei, echipamentelor i materialelor pân la terminarea
montajului i punerea în funciune a instalaiei, rspunzând de pstrarea lor alturi de
unitatea de montaj.
Montarea instalaiilor fixe de stingere cu pulberi a incendiilor
25.71. Pe timpul montajului se iau msuri speciale pentru ca în interiorul conductelor s nu
ptrund corpuri strine care ar putea stânjeni transportul sau refularea pulberii stingtoare
de incendiu.
25.72. Recipientele (buteliile) sub presiune i armturile aferente acestora, se certific
conform reglementrilor în vigoare

25.73. În scopul asigurrii fluidizrii pulberii, gazul de vehiculare se introduce prin partea
inferioar a vasului de stocare a pulberii, prin cel puin patru puncte. Un punct de introducere
a gazului de vehiculare se prevede i pe conducta principal de pulbere (de la robinetul de
linie la vasul de stocare).
25.74. Conductele pentru transportul pulberii realizate din evi din oel trebuie s fie cu
suprafeele interioare netede. Conductele pentru pulbere, montate în spaii cu mediu corosiv,
se protejeaz corespunztor.
25.75. Conductele de transport i distribuie a pulberii stingtoare de incendiu se leag la
pmânt, cu prize de pmânt a cror rezisten este de maximum 4 :, respectându-se
prevederile normativului I 7.
25.76. Conductele pentru comanda pneumatic trebuie s fie astfel montate încât s nu
stânjeneasc intervenia personalului de exploatare i verificare.
25.77. Conductele i armturile sistemului de distribuie a pulberii nu trebuie s prezinte
schimbri brute ale seciunii de trecere.
25.78. Raza de curbur a conductelor de pulbere trebuie s fie de cel puin 10 x diametrul
conductei (curbele trebuie s fie evitate pe cât posibil).
25.79. Reelele de distribuie pe care se monteaz duzele de refulare, trebuie s fie fixate
rigid cu bride care s preia efortul produs la refularea pulberii. La conductele de transport,
bridele de fixare trebuie s permit dilatri i contracii funcionale.
25.80. Dup montare, conductele se cur, iar înainte de montarea duzelor se sufl cu
aer sub presiune (sau alt gaz), pentru îndeprtarea eventualelor corpuri strine ptrunse
accidental.
Probarea instalaiilor fixe de stingere cu pulberi a incendiilor
25.81. Instalaiile fixe de stingere cu pulbere a incendiilor sunt supuse probei hidraulice de
rezistena la presiune, a probei de etaneitate cu aer comprimat i a probei de funcionare.
Presiunea de prob hidraulic de rezisten este de 1,5 ori presiunea de regim.
25.82. Proba de funcionare trebuie s includ controlul funcionrii dispozitivelor de
comand, de alarmare, a armturilor de siguran i a aparaturii de msurare.
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25.83. Odat cu încheierea probelor de recepie trebuie definitivat i instruirea
personalului care asigur exploatarea i întreinerea instalaiei de stingere, consemnându-se
acest lucru în procesul verbal de recepie.
Recepia instalaiilor fixe de stingere cu pulberi a incendiilor
25.84. Recepia instalaiilor fixe de stingere cu pulberi a incendiilor se face de ctre comisia
constituit în conformitate cu legislaia în vigoare.
25.85.

Comisia de recepie este obligat sa verifice :
a) respectarea prevederilor reglementrilor tehnice, a proiectelor i a
documentaiilor tehnice privind sistemul de detectare, semnalizare i stingere cu
pulbere a incendiului;
b) procesele verbale de recepie intern, documentele de calitate i de garanie ale
productorilor de echipamente, precum i dup caz, certificatele de conformitate
sau agrementele tehnice pentru materialele, aparatele i echipamentele instalate;
c) funcionarea instalaiei de detectare, semnalizare i comand;
d) funcionarea sistemului de distribuie a pulberii;
e) existenta panourilor de avertizare privind evacuarea personalului, a instruciunilor
de exploatare i a msurilor ce se întreprind în timpul interveniei în caz de
incendiu.

25.86. Rezultatele verificrilor i a probelor efectuate în prezena comisiei de recepie se
consemneaz într-un proces verbal de recepie.
Comanda i punerea în funciune a instalaiilor fixe de stingere cu pulbere a
incendiilor
25.87.

Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu pulbere, în principiu, funcioneaz astfel:
a) ca urmare a detectrii izbucnirii incendiului se declaneaz modulul de comand
(în cazul instalaiilor automate);
b) deschide robinetele de pe conductele de distribuie a pulberii stingtoare;
c) deschide robinetele de pe conductele cu agent de vehiculare a pulberii
stingtoare i temporizeaz (unde este cazul) deschiderea lor;
d) oprete funcionarea instalaiei de ventilare i închide golurile tehnologice i
funcionale (ui, ferestre, obloane etc.) din pereii i planeele incintei protejate;
e) refuleaz pulberea;
f) semnalizeaz acustic i optic funcionarea instalaiei de stingere i eventualele
defeciuni.
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Partea a VII-a
PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALAIILOR DE STINGERE A
INCENDIILOR CU ABUR
26. Instalaii de stingere cu abur a incendiilor
Soluii tehnice de realizare a instalaiilor fixe de stingere cu abur a
incendiilor
Componentele instalaiilor fixe de stingere cu abur a incendiilor
26.1.
Proprietile aburului ca substan de stingere a incendiului, mecanismul stingerii cu
pulberi a incendiilor i domeniile recomandate pentru instalaiile de stingerea cu abur a
incendiilor, sunt prezentate în anexa nr.27.
26.2.

Instalaiile fixe de stingere cu abur a incendiilor se compun din :
a) sursa de alimentare cu abur;
b) conducta principal de abur (legat la sursa de alimentare înaintea robinetului de
închidere a consumatorilor tehnologici);
c) robinetul conductei principale de alimentare cu abur (normal deschis);
d) ventilul automat de acionare;
e) reeaua de distribuie a aburului (cu conducte perforate);
f) detectoare de incendiu (amplasate în incinta protejat);
g) tabloul electric de comand al instalaiei;
h) butoane de acionare manual;
i) dispozitiv de semnalizare acustic local (pentru avertizarea personalului aflat în
incinta protejat;
j) conducta de alimentare cu abur a instalaiei semifixe, cu hidrani de abur.

26.3.
Instalaiile fixe de stingere cu abur a incendiului pot fi cu acionare automat i/sau
manual.
26.4.
Instalaiile semifixe de stingere cu abur a incendiilor se compun dintr-o conduct de
alimentare cu abur pe care se monteaz, de regul din 25,00 în 25,00 m, hidrani de abur
pentru intervenie manual de stingere a începuturilor de incendiu izbucnite pe sol sau la
diferite nivele ale instalaiilor tehnologice.
26.5.
Hidrantul de abur se compune dintr-un robinet montat pe o conducta cu diametrul
de 25mm la care se racordeaz un furtun din cauciuc în lungime de cel mult 15,00 m, având
la captul liber o eav de 2,00 m lungime, cu orificiul de refulare cu diametrul de 15mm.
26.6.
evile de refulare a aburului (izolate termic), sunt prevzute cu mânere de prinde-re
i se pstreaz cu furtunul asamblat la robinete, pe suporii prevzui în acest scop.
26.7.
Instalaiile semifixe, cu linii de furtun, se folosesc atât în incinte închise cât i la
instalaii tehnologice în aer liber. Amplasarea lor se face astfel încât fiecare punct cu pericol
de incendiu s poat fi servit de unul sau dou jeturi simultane de abur.
Dimensionarea instalaiilor de stingere cu abur a incendiilor
26.8.
relaia:

Debitul de calcul al instalaiei de stingere cu abur a incendiilor (q) se determin cu

q

i saV

[kg/s]

în care:
V este volumul spaiului protejat (m3);
isa - intensitatea de stingere a incendiului cu abur (cantitatea de abur introdus în
unitatea de timp pentru fiecare metru cub din volumul încperii) – [kg/sm3].
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26.9. Valorile intensitii de stingere a incendiilor cu abur, determinate în funcie de destinaia
i etaneitatea spaiului protejat, sunt cele din tabelul 26.1.
Tabelul 26.1
Valorile intensitii de stingere a incendiului cu abur, în funcie de destinaia
i etaneitatea spaiului protejat
Nr.
crt.

Etaneitatea
spaiului protejat

1

Spaii la care toate
golurile se închid
etan

2

Spaii cu etaneitate
relativ

Destinaia spaiului protejat

Intensitate de
stingere (isa)
[kg/s.m3]

- Spaii cu închidere etan (a uilor, ferestrelor,
luminatoarelor, golurilor pentru ventilare etc.).
- Rezervoare i conducte etane
- Spaii la care se pot închide etan toate golurile
(cu excepia ferestrelor, luminatoarelor i golurilor
pentru ventilare).
- Cldiri din materiale incombustibile
- Rezervoare neetane

0,0025

0,0050

26.10. Cantitatea total de abur necesar stingerii unui incendiu, Q, se determin cu
relaia:
Q q  Tt
[kg]
în care:
q – debitul de calcul al instalaiei de stingere cu abur a incendiului, determinat
conform art.27.8 (kg/s);
Tt – durata teoretic de stingere a incendiului (care se consider de 180 secunde
pentru spaii etane i de 300 secunde pentru spaii cu etaneitate relativ).
26.11.

Diametrul conductei de alimentare cu abur , d a , se determin cu relaia:
da

1,128

qv
wa

[m]

în care:

q – debitul de calcul al instalaiei de stingere cu abur a incendiului (kg/s);
wa = 30 la 50 m/s (viteza aburului în conduct);
v – volumul specific al aburului (m3/kg), având valorile din tabelul 26.2.
26.12.

Viteza efectiv a aburului în conduct, wef , se determin cu relaia:

4qv
Sd a2

wef

[m/s]

în care q, v i d a au semnificaiile anterioare.
26.13. Presiunea aburului în conductele fixe de distribuie se recomand s fie de
minimum 3 bar, iar la furtunurile pentru hidrani presiunea aburului trebuie s fie maximum
3,5 bar.
26.14.

Debitul de abur la un orificiu de distribuie, q0 , se determina cu relaia:
q0

2,05Pf

p
v

[kg/s]

în care :

P = 0,6 (coeficientul compactitii jetului de abur)
f - aria seciunii orificiului, (m2);
p - presiunea aburului, (bar);

200

203

v - are semnificaia anterioar.
Tabelul 26.2
Valorile volumului specific al aburului în funcie de presiune i temperatur
Presiunea aburului
la surs
[bar]

Temperatura
aburului
[0C]

Volumul specific
v
3
[m /kg]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

99,09
119,62
132,88
142,92
151,11
158,08
164,17
169,61
174,53
179,04

1,7250
0,9016
0,6166
0,4706
0,3816
0,3213
0,2778
0,2448
0,2189
0,1981

26.15. Repartiia aburului la orificiile de distribuie trebuie s fie cât mai uniform pe toat
lungimea conductei. Aceast condiie este îndeplinit dac coeficientul adimensional D, are
valorile D = 0,3 …0,5, relaia de calcul fiind:

¦f

D

S

0,3...0,5

în care:

f are semnificaia anterioar;
S–
26.16.

aria seciunii transversale a conductei de distribuie (exprimat în aceleai
uniti de msur ca i f).

Distana dintre orificiile de ieire a aburului, l , se determin cu relaia:
l

L
n

[m]

în care:
L este lungimea conductei de distribuie a aburului (m);
n – are semnificaia anterioar.
26.17.

(1) Numrul orificiilor de ieire a aburului, n, se determin cu relaia:
q
n
q0

în care q i q0 au semnificaiile anterioare.
(2) Numrul de orificii de ieire a aburului se poate determina cu ajutorul nomogramei
din Anexa nr.27, figura 27.1.
(3) Valorile din nomogram sunt valabile pentru coeficientul D = 0,3 (D este definit la
art. 26.15).
(4) Pentru D = 0,5, valorile din nomogram se înmulesc cu 1,65, iar pentru valori
intermediare ale lui D numrul de orificii se determin prin interpolare.
26.18.

Diametrul interior al conductei de distribuie a aburului, d d , se determin cu relaia:
dd

în care f i D au semnificaiile anterioare.

4¦ f

SD

[m]
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26.19.

Durata real de stingere, Tr , se determin cu relaia:
V  Ua
Tr
d Tt
n  qo

[m]

în care:

V, n, q0 i Tt au semnificaiile anterioare;

Ua
26.20.

– densitatea aburului (se consider U a = 0,768 kg/m3).

Înlimea perdelelor exterioare de abur, h, se determin cu relaia:
U a wa 3
[m]
h
  La d 02
U aer wv

în care:

U a i wa au semnificaiile anterioare;
d 0 – diametrul orificiului, [m];

U aer – densitatea aerului ( U aer = 1,26 kg/m3);
wv – viteza vântului [m/s];
La – distana de la conducta de alimentare a perdelei de abur pân la obiectivul
protejat, [m].
Executarea instalaiilor fixe de stingere cu abur a incendiilor
Condiii generale
26.21. Echipamentul necesar instalaiei de stingere cu abur a incendiilor trebuie s aib
asigurat calitatea corespunztoare, produsele fiind recepionate atent pe baza
documentelor prezentate (documente de calitate, agremente tehnice, instruciuni etc.).
26.22. Subansamblurile i echipamentele instalaiei se transport ambalate, pstrându-se
caracteristicile tehnice i constructive cu care au fost realizate de productor.
26.23. Înainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente se verific starea
lor, neadmiându-se montajul dac prezint deformri sau urme de lovire.
Montarea instalaiilor fixe de stingere cu abur a incendiilor
26.24. Robinetele de acionare ale instalaiilor de stingere cu abur a incendiilor se
amplaseaz în locuri uor accesibile, în exteriorul incintei protejate i la 15,00 y 25,00 m de
instalaiile tehnologice protejate. Robinetele se prevd cu indicatoare care s permit
identificarea instalaiilor pe care le servesc.
26.25. Conductele interioare de distribuie a aburului se monteaz la 0,20 y 0,30 m de
pardoseal, cu orificiile astfel dispuse încât jeturile de abur s fie dirijate spre interiorul
incintei protejate. În cazul rezervoarelor cu lichide combustibile, conductele de distribuie a
aburului se monteaz în interior, la partea superioar a rezervorului, în jurul mantalei. La
rezervoarele cu diametru (latura) mai mare de 15,00 m se prevd cel puin dou racorduri la
reeaua de distribuie, montate distanat între ele cu cel puin un sfert de circumferin
(perimetru).]
26.26. Instalaiile de refulare a aburului pot fi alctuite din conducte metalice perforate, cu
orificiile având diametrul de 4 y 5mm, (ori prevzute cu tuuri cu diametrul de maximum 38
mm) sau din furtunuri din cauciuc (denumite hidrani de abur) racordate la o conducta de
abur.
26.27. Perdelele exterioare de protecie sunt alctuite din conducte de abur perforate la
partea superioar i inferioar (care se pot etaja). Se recomand ca distana dintre dou
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orificii succesive ale unei evi s fie de maximum 0.15 m, iar distana între axele a dou
conducte etajate s fie de minimum 0,70 m.
26.28. Instalaiile de stingere de tipul hidraniilor de abur se alimenteaz dintr-un distribuitor
cu robinete având diametrul de 25 mm, la care se racordeaz furtunuri flexibile pentru abur
de maximum 15,00 m lungime. Fiecare furtun se prevede cu o eav de refulare cu diametrul
de 25 mm i lungime de 2,00 m, având diametrul orificiului de refulare a aburului de 15 mm.
evile pentru abur se prevd cu mânere de prindere izolate termic, iar roile de manevr ale
robinetelor se izoleaz termic.
26.29. Pentru evitarea acumulrii electricitii statice, reelele de abur i suprafeele
metalice din spaiile protejate trebuie s aib asigurat continuitatea electric i s fie legate
la pmânt.
Probarea instalaiilor fixe de stingere cu abur a incendiilor
26.30. Instalaiile de stingere cu abur a incendiilor sunt supuse probelor hidraulice de
rezisten la presiune, de etaneitate i de funcionare. Proba hidraulic de rezisten se
efectueaz la presiunea de prob egala cu 1,5 ori presiunea de regim.
26.31. Proba de funcionare const în verificarea funcionrii armturilor de comand, a
aparatelor de control i semnalizare, precum i a reelei de transport i distribuie a aburului
necesar stingerii incendiului.
Recepia instalaiilor fixe de stingere cu abur a incendiilor
26.32. Recepia lucrrilor se face de ctre comisia constituit în conformitate cu legislaia
în vigoare.
Comisia de recepie este obligat s verifice:
a) respectarea prevederilor proiectelor de execuie i a documentaiilor tehnice;
b) respectarea prevederilor reglementrilor tehnice de executare a instalaiilor cu
abur;
c) procesele verbale de recepie intern, certificatele de garanie, de calitate i dup
caz, agrementele tehnice ale materialelor i echipamentelor.

26.33.

26.34. Rezultatele verificrilor i a probelor efectuate în prezena comisiei de recepie se
consemneaz într-un proces verbal de recepie.
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Partea a VIII- a
EXPLOATAREA INSTALAIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR
27. Organizarea exploatrii instalaiilor de stingere a incendiilor
Prevederi generale
27.1.
Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, începe dup recepia acestora,
când este certificat realizarea de ctre constructor a lucrrilor, în conformitate cu
prevederile contractuale i cu cerinele documentelor oficiale, care atest c instalaiile
respective pot fi date în folosin.
27.2.
Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie fcut pe întreaga perioad
de utilizare a acestora, asigurându-se permanent intrarea în funciune i funcionarea lor la
parametrii proiectai, în caz de incendiu.
27.3.
La exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s se respecte
prevederile prezentului normativ, ale Normelor Generale de aprare împotriva incendiilor,
aprobate prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.163/2007, instruciunile de
exploatare i mentenan prevzute în proiect, precum i prevederile din specificaiile i
fiele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor, materialelor i substanelor de
stingere date de productor.
27.4.

Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, cuprinde urmtoarele operaii:
a) controlul, verificarea i mentenana instalaiilor, pentru asigurarea funcionrii lor
eficiente, la parametrii proiectai, în caz de incendiu;
b) revizia tehnic;
c) repararea instalaiilor de stingere a incendiilor.

27.5.
Având în vedere c, un sistem sau o instalaie de stingere a incendiilor, poate sta
fr utilizare perioade de timp îndelungate, instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului o
procedur documentat de control, verificare i mentenan a sistemului, care s asigure

funcionarea corect i eficient a instalaiei în caz de incendiu.
27.6.

(1) Beneficiarul trebuie s elaboreze i s aplice un program propriu de control i
verificare, s stabileasc un grafic de verificri, reparaii curente i mentenan i s
documenteze înregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la 27.15.
(2) Programul propriu de control i verificare se realiezaz pe baza prevederilor
proiectului i a instruciunilor de exploatare ale instalaiilor de stingere a incendiilor, elaborate
de proiectant, cu respectarea reglementrilor specifice.
27.7.
Programul, respectiv graficul trebuie s cuprind prevederi referitoare la întreaga
instalaie, pe categorii de elemente ale acesteia i pe operaiuni funcionale, consemnate în
instruciunile de exploatare ale instalaiilor de stingere a incendiilor.
27.8.
(1) Controlul i verificarea instalaiilor de stingere a incendiilor, se efectueaz de ctre
personalul de exploatare specializat i instruit în acest scop, pe baza unui program stabilit.
27.9.
Reparaiile curente se efectueaz la unele elemente sau la o parte din acestea, care
pot afecta buna funcionare a sistemului sau instalaiei respective ori a unor componente ale
acestora. Reparaiile curente se fac pe baza constatrilor rezultate în urma controlului,
verificrii, reviziilor tehnice i/sau preventiv, pentru elementele susceptibile a se defecta într-o
perioad scurt de timp.
27.10. Revizia instalaiilor de stingere a incendiilor, se face periodic, conform specificaiilor
menionate la fiecare element al instalaiei i are ca scop cunoaterea strii tehnice
instalaiilor la un anumit moment, în vederea lurii msurilor care s asigure funcionarea
acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectai.
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27.11. Reparaiile i reviziile tehnice ale instalaiilor de stingere a incendiilor se efectueaz
numai de ctre personal autorizat conform legii.
27.12. În cazul reabilitrii tehnice a instalaiilor de stingere a incendiilor, unele elemente
componente ale acestora sunt înlocuite sau reparate, pentru a asigura funcionarea lor la
parametrii prevzui în proiect.
27.13. În cazul modernizrii instalaiilor de stingere a incendiilor, se asigur funcionarea
acestora la parametrii din proiect. La reabilitarea i modernizarea instalaiilor de stingere a
incendiilor se au în vedere constatrile fcute cu ocazia controalelor, verificrilor i reviziilor
efectuate în timpul exploatrii i duratele de via normate, precum i gradele de uzur
tehnic i moral a elementelor instalaiei i influena lor în exploatare, frecvena apariiei
unor defeciuni, cheltuielile necesare remedierilor i altele.

Responsabilii cu exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor i
obligaiile acestora
27.14. Responsabilitatea exploatrii sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor
revine beneficiarului (proprietar sau utilizator) obiectivelor (cldirilor) protejate împotriva
incendiului cu astfel de sisteme i instalaii.
27.15. Conducerea societii deintoare a instalaiei de stingere a incendiilor, trebuie s
numeasc prin dispoziie scris un responsabil cu exploatarea instalaiei, care are sarcina de
a asigura efectuarea riguroas i la timp a controalelor i verificrilor ale instalaiei, de a
urmri modul în care persoana fizic sau juridic autorizat efectueaz activitile prevzute
în graficul de de verificri, reparaii curente i mentenan i de a ine la zi REGISTRUL DE
EVIDEN, întocmit conform modelului din anexa nr.28.
27.16. În registrul instalaiei se trec minim urmtoarele înregistrri:
a) rezultatele verificrilor;
b) evenimentele care afecteaz instalaia (de exemplu, incendii, declanri
neintenionate, dezactivri, defecte .a.), msurile luate sau care trebuie luate;
c) lucrri de întreinere i reparaii (motiv, natur)
27.17. Beneficiarii (proprietarii, administratorii i utilizatorii) instalaiilor de stingere a
incendiilor, sunt obligai s efectueze la timp lucrrile de întreinere i reparaii, respectiv s
foloseasc instalaiile de stingere în conformitate cu instruciunile de exploatare.
27.18. Evidena lucrrilor de reparaii curente i a reparaiilor capitale la instalaiile de
stingere a incendiilor, trebuie s se in într-un registru special, întocmit dup modelul din
anexa nr.29.
27.19. Pentru efectuarea lucrrilor de reparaii curente i reparaii capitale ce se execut cu
foc deschis, unitatea executant trebuie s emit persoanelor care execut astfel de lucrri
un PERMIS DE LUCRU CU FOC (dup modelul redat în anexa nr.30), conform precizrilor
din Normele Generale de aprare împotriva incendiilor
27.20 Persoanele care efectueaz reparaii sau alte lucrri, care în mod normal nu lucreaz
în interiorul zonelor protejate, trebuie s înceap lucrarea numai dup ce au primit o
aprobare scris de la responsabilul desemnat al utilizatorului în care se precizeaz data
începerii lucrrii i durata ei; pe durata lucrrii utilizatorul trebuie sa ia msuri alternative de
aprare împotriva incendiilor.
27.21. Dup fiecare activitate de verificare, reparaie sau mentenan persoana fizic sau
juridic autorizat trebuie s înainteze beneficiarului un raport de control datat i semnat,
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care trebuie s includ înregistrri referitoare la activitatea desfurat, orice modificri
efectuate sau necesare i orice alte detalii despre factorii externi, de exemplu condiiile de
vreme, care pot afecta rezultatele.
27.22. La controalele periodice trebuie s se identifice orice modificri de structur,
activitate, mod de depozitare, înclzire, iluminat sau echipamente etc. a cldirii i trebuie s
se analizeze efectele care pot fi exercitate asupra clasificrii riscului sau asupra proiectrii
instalaiei.
27.23. (1) Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor se efectueaz cu personal de
exploatare, având sarcini permanente în acest scop în condiiile art.27.8
27.24. Personalul de exploatare are obligaia de a cunoate în detaliu configuraia
instalaiei, modul de punere în funciune al acesteia i msurile prestabilite ce trebuie luate în
caz de incendiu, poziia i rolul fiecrui element al sistemului, parametrii funcionali prevzui
în documentaia de proiectare i urmrile nerespectrii acestora, cauzele posibile care pot
perturba buna funcionare a sistemului i modul de înlturare a acestora. În acest scop se
folosete schema funcional i instruciunile de exploatare ale echipamentelor, aparatelor i
utilajelor date de productor.
27.25. Personalul de exploatare are obligaia s remedieze imediat orice defeciune îndat
ce aceasta a fost sesizat, pentru a menine instalaia de stingere în permanent stare de
funcionare, în caz de incendiu.
27.26. Lucrrile efectuate în timpul exploatrii (reparaii, modificri, extinderi, modernizri
etc.) se recepioneaz în conformitate cu prevederile Normativului pentru verificarea calitatii
si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicativ C 56-02 i ale
Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora aprobat
prin H.G. nr. 273/1994, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu prevederile
prezentului normativ.
27.27. Extinderea, modificarea sau completarea unor instalaii de stingere a incendiilor se
poate face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniial al instalaiei sau a unei
expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat în condiiile legii.
27.28. În cazul schimbrii temporare sau definitive a personalului de exploatare a instalaiei
de stingere a incendiului, se întocmete un PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE,
dup modelul redat în anexa nr. 31. Noul responsabil cu exploatarea instalaiei de stingere a
incendiilor, are obligaiile prevzute în prezentul normativ.

Materiale, echipamente, aparate i utilaje
27.29. Înlocuirea unor materiale, echipamente, aparate sau utilaje ale instalaiilor de
stingere a incendiilor, în cadrul lucrrilor de reparaii (modificri, extinderi, modernizri etc.)
se face numai cu acordul organelor în drept, conform legislaiei în vigoare.
27.30. Materialele, echipamentele, aparatele i utilajele folosite pentru înlocuirea celor
necorespunztoare din instalaiile de stingere a incendiilor, trebuie s îndeplineasc
urmtoarele condiii:
a) s satisfac condiiile pentru îndeplinirea cerinelor fundamentale;
b) s îndeplineasc cerinele de introducere pe pia i de utilizare prevzute în
legislaia în vigoare;
c) s conduc la reducerea cheltuielilor de exploatare i întreinere ale instalaiei
de stingere a incendiului.
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Msuri de tehnica securitii i sntii în munc i de aprare
împotriva incendiilor
27.31. Personalul care pune în funciune i exploateaz instalaiile de stingere a incendiilor
trebuie s fie instruit i trebuie s ia la cunotin de prevederile prezentului normativ, de
normele de tehnica securitii i sntii în munc i de aprare împotriva incendiilor.
27.32. Pentru personalul din spaiile protejate cu instalaii de stingerea incendiilor, se
asigur instructaje periodice asupra modului de comportare în caz de incendiu. Acestea
trebuie s urmreasc în principal urmtoarele:
a) evacuarea zonei în timpul de temporizare prevzut;
b) cunoaterea semnalului caracteristic de alarmare;
c) cunoaterea cilor de evacuare i parcurgerea lor rapid, fr panic;
d) închiderea uilor de ctre ultimele persoane care se evacueaz din incint;
e) adunarea în locul stabilit i verificarea prezenei oamenilor din incinta supus
inundrii.
27.33. În toate spaiile unde se utilizeaz substane de stingere gazoase i exist riscul ca
oamenii s fie afectai, trebuie s se prevad msuri de siguran corespunztoare pentru a
se asigura evacuarea imediat a acestora i preîntâmpinarea accesului în astfel de
atmosfer, precum i mijloacele necesare acordrii primului ajutor oricror persoane
afectate.
27.34. În caz de descrcare accidental a gazelor de stingere, se procedeaz la evacuarea
urgent a oamenilor din incint, iar accesul ulterior trebuie s fie permis numai cu aparat de
protecie a cilor respiratorii
27.35. Personalul de exploatare i întreinere a instalaiei de stingere trebuie fi dotat cu
echipamente de protecie, potrivit reglementrilor legale, ca de exemplu:
a) mnui impermeabile;
b) aparat autonom de respiraie (la peste 1.000 ppm);
c) ochelari de protecie (masc de protecie);
d) înclminte impermeabil;
e) îmbrcminte de protecie confecionat din materiale rezistente.
27.36. În interiorul spaiilor protejate supuse inundrii cu substane gazoase de stingere i
în care exist riscul ca oamenii s fie afectai, se afieaz la loc vizibil, indicatoare de
avertizare inscripionate. Standardul de referin este ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010.
27.37. În staiile de distribuie, în apropierea bateriilor de butelii cu substane de stingere,
se afieaz la loc vizibil panouri coninând:
a) schemele de funcionare ale instalaiei;
b) instruciunile de exploatare ale instalaiei;
c) instruciunile specifice de securitate i sntate în munc i msurile pentru
prevenirea accidentelor umane în timpul i dup inundarea cu substane
gazoase de stingere;
d) adunarea în locul stabilit i verificarea prezenei oamenilor din incinta supus
inundrii.
27.38. Cile de acces spre spaiile supuse inundrii cu substane gazoase de stingere se
marcheaz i pstreaz libere pentru a asigura condiii de evacuare rapid i în deplin
siguran a oamenilor.
27.39. Pentru fiecare instalaie cu substane gazoase de stingere se prevd mijloace i
echipamente de protecie a cilor respiratorii. Se recomand ca mijloacele i echipamentele
de protecie s se pstreze într-o încpere apropiat, protejat fa de incinta ce se inund
cu dioxid de carbon i la care accesul este uor.
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27.40. Este interzis intrarea oamenilor în spaiile inundate cu substane gazoase de
stingere, fr echipament de protecie corespunztor (aparate autonome de respirat).
27.41. Pentru spaiile închise la care instalaia de stingere a lucrat, operatorul de serviciu
trebuie s asigure msuri de avertizare la uile de acces în spaiul inundat, pentru a nu
permite intrarea accidental înainte ca acesta s fie ventilat. Se afieaz panouri
inscripionate (standard de referin ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010) conform indicatorului din
figura 27.1.

ATENIE !

STRICT INTERZIS ACCESUL
PERSOANELOR NEAUTORIZATE.

PERICOL DE MOARTE !
NU INTRAI !
Figura 27.1. Indicator pentru interzicerea accesului în spaiile în care au fost refulat
substane de stingere
27.42. Este obligatoriu ca dup terminarea aciunii de stingere s se ia msuri de eliminare
prin ventilare a gazelor de ardere i a gazelor de stingere. Numai dup aceea trebuie s se
permit accesul oamenilor în incint.
27.43. Dup acionarea la incendiu, instalaiile se verific, completeaz i se remediaz
defeciunile, punându-se în funciune de personal autorizat, cu respectarea prevederilor
normativului i a specificaiilor productorului.

208

211

28.

Exploatarea instalaiilor de stingere cu ap a incendiilor

Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu hidrani interiori i
hidrani exteriori
28.1. (1) Hidranii de incendiu – interiori i exteriori – trebuie meninui permanent în stare de
funcionare. În acest scop, utilizatorul trebuie s desemneze o persoan care s efectueze
verificarea instalaiei de hidrani periodic, în funcie de condiiile de mediu i de risc de
incendiu, dar cel puin sptmânal.
(2) La hidranii interiori se urmrete, în principal :
a) modul de manevrare a robinetelor, urmrindu-se ca deschiderea, respectiv
închiderea s se fac uor i complet;
b) starea furtunului s fie corespunztoare din punct de vedere calitativ, astfel încât
s nu cedeze la presiunea apei;
c) accesul la hidrani s fie permanent liber; în acest scop nu se depoziteaz
materiale în faa hidranilor sau pe hidrani;
d) s nu fie descompletat;
e) s nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodri;
f) marcarea s fie lizibil i corect.
(2) Persoana desemnat trebuie s ia imediat aciunile corective necesare.
28.2.
Persoanele care lucreaz în încperi prevzute cu hidrani de incendiu interiori
trebuie s cunoasc modul de folosire a acestora.
28.3. (1) Beneficiarul trebuie s încheie un contract cu o persoan fizic sau juridic
autorizat, în condiiile art.27.8, pentru efectuarea unui program de verificri i mentenan,
cel puin semestrial, care include verificarea funcionrii cu furtunul derulat complet, sub
presiune, urmrind urmtoarele aspecte :
a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformri, distrugeri, crpturi, pe
întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiete
imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maxim;
b) dispozitivele de fixare sunt solide i nedeteriorate;
c) debitul de ap este continuu i suficient (se recomand utilizarea unui
debitmetru i a unui manometru);
d) sistemul de derulare funcioneaz uor;
e) eava funcioneaz corespunztor.
(2) Dac este necesar o reparaie urgent, se afieaz inscripia DEFECT i se
informeaz imediat persoana competent pentru a lua msuri alternative de protecie.
(3) La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maxim de
lucru.
28.4.

La hidranii de incendiu exteriori se verific:
a) starea tehnic a cutiilor de protecie, înlocuindu-se cele deteriorate datorit
circulaiei autovehiculelor sau a unor intervenii necorespunztoare;
b) gradul de etaneitate a garniturilor;
c) existena indicatoarelor de marcare a hidranilor.

28.5.
(1) De pe hidranii amplasai în spaiile verzi se înltur pmântul i iarba, astfel
încât poziia lor s fie uor de identificat în orice moment. În acelai scop, pe timpul iernii
dup fiecare ninsoare, se înltur zpada de pe cutiile hidranilor.
(2) În cazul efecturii unor lucrri (modernizarea unor ci de acces, spturi la
diverse reele, etc.) se urmrete permanent ca hidranii subterani s nu fie acoperii cu
beton, asfalt, etc. sau s fie blocai prin parcare.
28.6.
Defectele frecvente ale hidranilor de incendiu i modul de remediere a acestora
sunt prezentate în tabelul 28.1.
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Tabelul 28.1
Defectele frecvente ale hidranilor de incendiu i modul de remediere a acestora
Tipul de defecte
1. absen capac de manevr, capac robinet;
2. racord defect;
3. garnituri deteriorate sau lipsa acestora;
4. absen roat de manevr;
5. scurgeri ale robinetelor;
6. blocarea hidranilor;

7. modul de manevrare uoar a robinetelor
(închidere, deschidere) – operare
necorespunztoare.
1. deteriorri (tieturi, crpturi, etc.);
2. racorduri deteriorate;
3. garnituri defecte sau deteriorate;
4. furtun neracordat la robinet;
1. lipsa evii de refulare;
2. garnitur lips sau deteriorat;
3. eav deteriorat;
4. eava nu opereaz corespunztor;
1. verificarea tuturor condiiilor referitoare la
coroziunea ori deteriorarea elementelor componente;
2. ua cutiei nu se deschide complet;
3. geamul uii este crpat sau spart;
4. absena dispozitivului pentru spart geamuri în caz
de intervenie;
5. blocarea accesului la hidrani;
6. verificarea tuturor elementelor componente (robinet
hidrant interior, furtunuri i evi de refulare,
stingtoare);

Elemente
componente

Aciuni de remediere

robinet hidrant,
racord furtun

1.
2.
3.
4.
5.
6.

furtun de
refulare

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

evi de refulare

cutie hidrant

înlocuire;
reparare;
înlocuire;
montare;
înlocuire sau reparare;
înlturarea materialelor
depozitate pe hidrani sau
în faa acestora;
7. reparare;

înlocuire;
înlocuire sau reparare;
înlocuire;
racordare;
înlocuire;
înlocuire;
înlocuire;
reparaii sau înlocuire;
reparare sau înlocuire a
elementelor componente sau
a întregii cutii;
2. reparare;
3. înlocuire;
4. reparare sau înlocuire;

5. echipare cu dispozitiv;
6. înlturarea obiectelor sau
materialelor depozitate;
7. înlocuirea oricrui element
defect i echiparea cu cele
care nu exist;

Exploatarea coloanelor uscate
28.7.
(1) La cldirile dotate cu coloane uscate se asigur în permanen accesul liber al
mainilor de pompieri la racordul de alimentare cu ap al cldirii, indiferent de anotimp,
precum i accesul formaiilor de pompieri la racordurile de alimentare cu ap din cldire.
(2) În acest scop, spaiile de acces trebuie s fie în permanen libere, nefiind
admis depozitarea de materiale, etc. care s blocheze accesul sau s mascheze racordul.
28.8.
Periodic se verific i se asigur existena indicaiei „RACORD INCENDIU” la
fiecare racord de alimentare, în vederea facilitrii interveniilor.
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Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu sprinklere,
sprinklere deschise i pulverizatoare
28.9.
Instalaiile de stingere a incendiilor cu acionare automat i manual necesit o
supraveghere special i permanent pentru a putea fi meninute în stare de funcionare.
28.10. Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului o procedur documentat de control i
verificare a sistemului. Procedura trebuie s includ i instruciuni privind aciunile ce trebuie
efectuate în caz de defect a sistemului, cu menionarea special a procedurii de urgen
pentru pornirea manual a pompelor.
28.11. Beneficiarul trebuie s aplice un program propriu de control i verificare, s
stabileasc un grafic de verificri, reparaii curente i mentenan i s documenteze
înregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la 27.16.
28.12. Beneficiarul trebuie s încheie un contract cu o persoan fizic sau juridic
autorizat, pentru efectuarea graficului de verificare, reparaii curente i mentenan, în
condiiile art.27.8
24.59. Verificrile planificate i executate, constatrile respective i msurile luate se
consemneaz în registrul de control al instalaiei.
24.60. (1) În situaiile în care, pe sprinklere sau pe duzele de refulare a apei, sunt aplicate
alte materiale decât cele ale productorului, atunci acestea trebuie s fie înlocuite cu altele
noi, care au aceleai caracteristici tehnice, cum ar fi, de exemplu, diametrul orificiului,
rspunsul la aciunea termic sau distribuia apei.
(2) Capetele sprinkler sau duzele de refulare a apei protejate împotriva coroziunii la
care se constat urme de lovire din timpul instalrii sau exploatrii se permite s fie reparate
o singur dat, numai utilizând produse pentru acoperire de la productor, asftel încât s se
asigure protecia total a acestor produse pentru construcii.

Programul propriu de control i verificare al utilizatorului
Control sptmânal
28.15. Urmtoarele aspecte trebuie minim verificate i înregistrate:
a) indicaiile tuturor manometrelor de presiune de apa i aer;
Presiunea în reeaua de conducte din instalaiile ap-aer, mixte sau cu preacionare nu
trebuie s scad cu mai mult de 1,0 bar pe sptmân.
b) toate nivelele de ap în rezervoare (inclusiv rezervoarele de ap de
amorsare a pompelor i rezervoarelor tampon închise);
c) poziia corect a tuturor robineilor.
28.16. Fiecare dispozitiv de alarm cu motor hidraulic supus verificrii trebuie s sune cel
puin 30 s.
28.17. Verificarea pompelor automate trebuie s includ urmtoarele:
a) verificarea nivelurilor combustibilului i lubrifianilor în motoarele diesel;
b) reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulând condiia pornirii
automate,
c) verificarea i înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei;
d) verificarea presiunii uleiului în motoarele diesel i debitul apei la rcire prin
circuitele de rcire deschise.
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28.18. (1) Verificarea de repornire a motorului diesel se efectueaz astfel, imediat dup
verificarea pornirii pompelor
a) motorul trebuie rulat timp de 20 min sau perioada de timp specificat de
furnizor. Motorul trebuie oprit i imediat repornit manual;
b) trebuie verificat nivelul apei în circuitul primar al sistemelor de rcire închise.
(2) În timpul verificrii trebuie monitorizat presiunea uleiului (atunci când exist
manometru), temperaturile motorului i a lichidului de rcire. Trebuie s se efectueze un
control general pentru verificarea scurgerilor de combustibil sau de lichid de rcire.
28.19 Trebuie s se verifice traseul i amplasarea sistemelor de înclzire, funcionarea
corect a sistemului de înclzire necesar pentru a preveni înghearea instalaiei.
Control lunar
28.20. (1) Se verific nivelul electrolitului i densitatea acidului din bateriile cu plumb
(incluzând bateriile de pornire ale motorului diesel i cele de alimentare ale tabloului de
comand). Dac densitatea este sczut, încrctorul bateriilor trebuie verificat i, dac
acesta funcioneaz normal, bateria sau bateriile afectate trebuie înlocuite
(2) Se verific racordul de alimentare a instalaiei de la pompele mobile.

Graficul de verificri, reparaii curente i întreinere
28.21. Trebuie s se efectueze minimum activitile menionate mai jos, precum i orice
procedur recomandat de productor i instalator.
28.22. Dup fiecare activitate de verificare, reparaie sau mentenan trebuie înaintat
utilizatorului un raport de control datat i semnat, care trebuie s includ înregistrri
referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte
detalii despre factorii externi, de exemplu condiiile de vreme, care pot afecta rezultatele.
Control trimestrial
28.23. Trebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de depozitare,
înclzire, iluminat sau echipamente etc. a cldirii i trebuie s se analizeze efectele care pot
fi exercitate asupra clasificrii riscului i/sau pericolului de incendiu ori asupra proiectrii
instalaiei de sprinklere
28.24.
Sprinklerele afectate de depozitare trebuie curate cu atenie. Capetele de
sprinklere vopsite sau deformate trebuie înlocuite.O atenie deosebit trebuie acordat
sprinklerelor din cabinele de vopsire, unde este necesar curarea mult mai frecvent i/sau
msuri de protecie.
28.25. Reeaua de conducte i suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urm de
coroziune i, dac este cazul, trebuie vopsite.Vopselele pe baz de bitum aplicate pe
conducte, incluzând capetele evilor filetate ale conductelor galvanizate i suporturile de
susinere trebuie reînnoite de câte ori este necesar.
Trapele de vizitare ale conductelor trebuie reparate de câte ori este necesar,
Reeaua de conducte electrice trebuie verificat pentru împmântare. Reeaua de conducte
pentru sprinklere nu trebuie folosit pentru împmântarea echipamentelor.
28.26. Fiecare surs de alimentare cu ap trebuie verificat cu aparatul de control i
semnalizare aferent sistemului. Pompele trebuie pornite automat i presiunea de alimentare
a debitului corespunztor nu trebuie s fie mai mic decât nivelul corespunztor valorii.
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28.27. Orice surs secundar de alimentare cu energie electric de la generatoarele diesel
trebuie verificat.
28.28.Toate robinetele de oprire care controleaz curgerea de ap ctre sprinklere trebuie
acionate astfel încât s asigure funcionarea normal i s se închid din nou, sigur, în
poziia indicat
28.29. Se verific dispozitivele de alarmare vizual i auditiv
28.30. Trebuie verificat numrul i starea pieselor de schimb.
Control semestrial
28.31 Se verific instalaia electric a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la
dispecerat sau la pompieri.
Control anual
28.32.Fiecare pomp de alimentare cu ap a instalaiei trebuie verificat la încrcarea
maxim (prin intermediul conductei de încercare conectat la refularea pompei situate în
aval de clapeta de reinere de la refularea pompei) i trebuie s asigure valorile presiune i
debit înscrise pe plcua indicatoare,
Trebuie stabilite tolerante corespunztoare pentru pierderile de presiune în conducta de
alimentare i robinetele dintre sursa de alimentare i fiecare aparat de control i semnalizare.
28.33.Se încearc alarma de defect de repornire a motorului diesel.
Imediat dup aceast verificare motorul trebuie s porneasc utilizând sistemul de pornire
manual a sistemului.
28.34.Robinetele cu flotor din rezervoarele cu ap trebuie verificate în scopul de a asigura
funcionarea lor corect.
28.35.Filtrele de aspiraie a pompelor i bazinul de decantare i filtrele sale trebuie controlate
cel puin anual i curate când este necesar,
Control efectuat la trei ani
28.36. Toate rezervoarele trebuie examinate extern pentru a verifica coroziunea. Acestea
trebuie golite, curate i examinate pentru ca verifica oroziunea intern.
Dac este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite i/sau trebuie refcut protecia
împotriva coroziunii.
28.37. Toate robinetele de oprire ale surselor de alimentare, robinete de alarm i unisens
trebuie examinate i înlocuite sau reparate dac este necesar,

28.38. Dup procedura de control, verificare, încercare, reparaii curente i întreinere, toate
prile componente ale instalaiei trebuie readuse în condiiile obinuite de funcionare.
Eventualele defeciuni sesizate cu ocazia verificrilor i reviziilor se remediaz
imediat pentru a se repune instalaia de stingere a incendiilor în stare de funcionare, în cel
mai scurt timp.
28.39. Trebuie s se asigure o rezerv de sprinklere pentru a înlocui sprinklerele utilizate sau
defecte. Sprinklerele de schimb, împreun cu cheile pentru sprinklere trebuie pstrate într-un
dulap sau dulapuri localizate într-o poziie uor accesibil unde temperatura nu depete
27°C.
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28.40. (1) Numrul sprinklerelor de rezerv per sistem trebuie s conin toate tipurile de
sprinklere montate în instalaie, iar acesta trebuie s fie de minimum:
a) 6 pentru instalaiile clasate în LH;
b) 24 pentru instalaiile clasate în OH;
c) 36 pentru instalaiile clasate în HHP i HHS.
(2) În completare la prevederile aliniatului (1) trebuie s se asigure c stocul minim
de sprinklere, se asigur astfel:
a) 6 capete dac instalaia are maximum 300 de capete;
b) 12 capete dac instalaia are mai mult de 300 de capete, dar mai puin de
1000 de capete;
c) 24 de capete dac instalaia are mai mult de 1000 de capete.
(3) Pentru fiecare tip de sprinkler în parte productorul trebuie s pun la dispoziia
beneficiarului un dispozitiv pentru desfacerea sprinklerelor respective. Aceste dispozitive se
pstreaz în aceaai camer cu sprinklerele de rezerv
(4) Stocul trebuie realimentat prompt dup ce piesele de schimb sunt folosite.
28.41. Ori de câte ori se constat defeciuni, se iau neîntârziat msuri de reparare sau
înlocuire a pieselor uzate sau cu defeciuni. Pentru aceasta trebuie asigurat o rezerv
suficient de piese de schimb (manometre, robinete, garnituri, etc.).
28.42. Curirea de praf, scame sau alte depuneri pe sprinklerele montate în instalaie, se
face în funcie de necesitate, cel puin odat la trei luni, folosind o perie cu pr lung i moale,
fr a deranja dispozitivul de declanare.
28.43. Pe timpul efecturii de reparaii la construcii sau instalaii, ca i înainte de darea în
exploatare a instalaiei de stingere, când aceasta este fr presiune pentru o perioad mai
lung de timp, se recomand, pentru protejare, acoperirea sprinklerelor i duzelor cu câte o
pung din material plastic.
28.44. Cel puin odat la trei luni se verific i corecteaz funcionarea manometrelor, cu
ajutorul manometrului de control.
28.45. Pentru a asigura o exploatare corect a instalaiei de stingere a incendiilor trebuie
s se asigure urmtoarele msuri:
a) toate vanele se numeroteaz pentru identificare, având totodat marcaje
distincte, indicând ramura cu sprinklere standard, sprinklere deschise sau
pulverizatoare pe care o controleaz;
b) pe fiecare van se marcheaz sensul în care se deschide;
c) se asigur accesul permanent la fiecare van, inclusiv la cele montate la
înlime, prin prevederea unei scri de acces.
28.46. Fiecare van se controleaz prin manevrarea tijei de acionare pentru a constata
dac este complet deschis.
28.47. Este interzis folosirea conductelor instalaiei de stingere a incendiului pentru
suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc.

Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de ap
28.22. (1) În perioadele de timp cât în spaiile prevzute a fi inundate de cea de ap
pentru stingerea incendiilor, exist personal, în cazul când sistemul a fost proiectat s
funcioneze automat, comanda declanrii instalaiei trebuie s fie obligatoriu în poziia
„manual”.
(2) Este interzis, în lipsa msurilor speciale de siguran, a se umbla la dispozitivele
de declanare automat ale instalaiei de stingere a incendiilor cu cea de ap.
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28.23. Poziia robinetelor i butoanelor de acionare trebuie clar semnalizat prin indicatoare, iar
cile de acces la ele trebuie s fie libere i corespunztor luminate pe timpul nopii.
28.24. Cel puin o dat pe sptmân se verific starea tehnic a duzelor de pulverizare a
apei, care trebuie s aib orificiile de refulare curate i s nu prezinte nici un fel de
deteriorri.
28.25. Periodic, la intervale de 7-10 zile, se verific starea de funcionare a supapelor i a
robinetelor automate de acionare, pentru a se asigura stingerea incendiului înc din faza
incipient a acestuia.
28.26. Zilnic, se verific presiunea apei i a aerului (sau azotului) comprimat la
manometrele montate în punctele instalaiei indicate prin proiect.
28.27. Semestrial, se execut o prob de funcionare a instalaiei de stingere a incendiului
cu cea de ap. Eventualele deficiene, constatate cu aceast ocazie, trebuie s se
remedieze imediat, astfel încât instalaia s poat intra în funciune imediat, în caz de
incendiu.
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29. Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaze
Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de
carbon
29.1.
La exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu CO2, trebuie s se se in
seama c:
a) nu se admite ca instalaia de stingere s fie acionat accidental, deoarece
degajarea de CO2 poate pune în pericol viei omeneti;
b) procesul de stingere comandat de o instalaie automat de detectare,
semnalizare i comand trebuie astfel condus, încât, pân la declanarea
deversrii dioxidului de carbon s se realizeze automat unele aciuni prestabilite
(alarmarea persoanelor care se gsesc în incinta respectiv, întreruperea
funcionrii instalaiilor de ventilare general sau local, acionarea elementelor de
închidere a golurilor din perei sau planee, alertarea serviciului de pompieri etc);
c) acionarea instalaiei s fie posibil numai dup efectuarea msurilor de
siguran prestabilite.
29.2.
Controlul, verificarea i întreinerea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu
dioxid de carbon se efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar, trimestrial,
anual), pentru depistarea oricror defeciuni la elementele componente ale acestora.
29.3.
Pentru asigurarea bunei funcionri a instalaiilor de stingere a incendiilor cu dioxid
de carbon, se efectueaz:
a) controlul parametrilor dioxidului de carbon stocat în rezervoare folosind aparate
locale corespunztoare (manometre, termometre, indicatoare de nivel);
b) controlul parametrilor instalaiei de rcire la instalaiile care folosesc recipieni de
joas presiune pentru stocarea dioxidului de carbon în stare lichid, folosind
manometre, termometre (unul la intrarea iar altul la ieirea evaporatorului)
precum i aparatura proprie de control a agregatelor frigorifice (manometre i
termometre pentru controlul presiunilor i temperaturilor agentului frigorific i a
sistemului de ungere);
c) controlul sistemului de detectare, semnalizare i comand a instalaiei de
stingere cu CO2, care trebuie s asigure detectarea începutului de incendiu i
efectuarea acionrilor automate prestabilite.
29.4.
Rezultatul controlului i verificrii, precum i propunerile de soluii pentru remedierea
defeciunilor se menioneaz într-un proces verbal de constatare (registru de eviden).
29.5.
Revizia tehnic a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se
efectueaz cel puin o dat pe an i are drept scop stabilirea msurilor tehnice necesare
asigurrii funcionrii la parametrii proiectai a instalaiilor de stingere, în caz de incendiu.
29.6.
În cadrul reviziei tehnice se verific funcionarea sistemului de detectare,
semnalizare i comand a instalaiei de stingere, care trebuie s prezinte siguran în
funcionare.
29.7.
În cadrul reviziei tehnice se verific funcionarea a minimum dou detectoare de
incendiu amplasate în aceeai incint protejat.
29.8.
Se verific circuitele de semnalizare care asigur transmiterea semnalelor de la
detectoare la centrala proprie de semnalizare i comand. Aceste circuite sunt distincte i
independente de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului, care, de
asemenea, trebuie verificate.
29.9.
La centralele de semnalizare i comand se verific dac alarmarea utilizatorilor i
punerea în funciune (declanarea) instalaiei de stingere are loc cu temporizarea respectiv
i numai dup efectuarea acionrilor prestabilite.
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29.10 (1) Se verific sistemul de punere automat în funciune a instalaiilor fixe de
stingere a incendiilor cu dioxid de carbon. Acesta poate fi cu acionare pneumatic,
mecanic, electric, pneumo - mecanic, electric combinat cu pneumatic (pentru
sistemele de joas presiune), electric combinat cu pneumo - mecanic (pentru sistemele
de înalt presiune), sau cu alte sisteme de acionare.
(2) Dispozitivele de comand i de acionare trebuie s fie în perfect stare de
funcionare. În caz contrar se iau imediat msuri de remediere a defeciunilor sau dup caz,
de înlocuire a acestora cu altele noi.
(3) Toate acionrile (automate i-sau manuale), trebuie verificate periodic.
29.11. La recipienii (buteliile) din oel în care este stocat dioxidul de carbon se verific
integritatea acestora (s nu prezinte urme de loviri), s nu aib urme de coroziuni, s nu
prezinte scpri de gaze i s aib în perfect stare indicatorul de golire.
29.12. La bateriile de butelii se verific etaneitatea racordurilor flexibile i funcionarea
supapelor de sens. Buteliile sunt racordate individual la colectorul instalaiei, astfel încât
buteliile defecte pot fi înlocuite fr s afecteze funcionarea instalaiei.
29.13. Se verific termoizolaia recipienilor de stocare a dioxidului de carbon de joas
presiune, care nu trebuie s prezinte deteriorri i s aib grosimea i materialul prevzute
în proiect.
29.14. Se verific funcionarea sistemului de rcire a recipienilor cu dioxid de carbon de
joas presiune, care trebuie s menin temperatura de –180C la presiunea de 20,7 bar în
recipientul izolat termic, fiind recomandat ca serpentina evaporatorului frigorific s fie
montat la partea superioar a recipientului (în spaiul de vapori).
29.15. Conform reglementrilor tehnice specifice fiecare recipient de joas presiune trebuie
s fie echipat cu indicator de nivel al lichidului de CO2 i manometru cu contacte electrice
legat la un sistem de alarm de supraveghere pentru presiunile maxime i minime (de 22 i
respectiv 17,2 bar).
29.16. Se verific dispozitivele de msurare a cantitii (masei) de dioxid de carbon stocat
i sistemul de semnalizare automat a golirii rezervoarelor de stocare.
29.17. La instalaiile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon de înalt presiune, se
verific dac dispozitivele (supapele) de siguran funcioneaz la o cretere a presiunii între
165 i 207 bar.
29.18. La instalaiile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon, cu stocarea substanei
lichide în recipieni de joas presiune, se verific dac la depirea presiunii de 30 bar se
deschid supapele de siguran. Aceste supape trebuie s aib o funcionare sigur i
închidere etan, iar deschiderea lor s se fac în timp scurt. Se iau msuri de evitare a
blocrii supapelor de siguran datorit îngheului.
29.19.

Revizia tehnic a reelei de conducte, se refer la:
a) conductele de transport;
b) conductele de distribuie;
c) conductele de comand:
- pentru dioxid de carbon;
- pentru aer comprimat.

29.20. Conductele i fitingurile utilizate trebuie s fie în perfect stare, fr coroziuni sau
deteriorri cauzate de lovituri mecanice.
29.21. La conductele de transport montate aerian i care strbat spaii supuse condiiilor
atmosferice, se verific izolaia termic i protecia anticorosiv.
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29.22. Se verific sistemele de etanare la traversarea pereilor i planeelor cldirilor de
ctre conductele instalaiilor de stingere cu dioxid de carbon.
29.23. La instalaia de aer comprimat din componena instalaiei de stingere cu dioxid de
carbon de joas presiune, se verific dac filtrul usctor (pentru reducerea umiditii) este în
perfect stare de funcionare.
29.24. Se verific dac robinetele utilizate satisfac condiiile de exploatare ale instalaiilor
cu dioxid de carbon în ceea ce privete temperatura i debitul, dac închid etan i dac
deschiderea lor este total i rapid (pentru a nu provoca blocarea lor prin înghe).
29.25. (1) Armturile i dispozitivele de control funcional se menin marcate de productor
cu principalele caracteristici tehnice (presiuni, diametre etc.).
(2) Cu ocazia reviziei tehnice, se verific integritatea robinetelor i dac sunt
marcate de productor.
29.26. La instalaiile fixe, de stingere a incendiului cu dioxid de carbon, de înalt presiune,
se verific supapa de golire montat pe colectorul bateriei. Aceasta se menine deschis
pân la presiunea de 2 bar, astfel încât dioxidul de carbon scpat din butelii prin eventualele
neetaneiti s fie evacuat în exterior.
29.27. Aparatele de msur i control (manometre, termometre, debitmetre etc.) a
parametrilor dioxidului de carbon, a aerului comprimat i agentului frigorific utilizat, se verific
metrologic, conform prevederilor crilor tehnice ale acestora.
29.28. Revizia tehnic a duzelor de refulare a dioxidului de carbon în incinta protejat,
const în verificarea orificiilor (care trebuie s fie libere de orice impuriti) iar duzele s aib
marcate de productor caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.) i, dup
caz, s fie prevzute cu protecie anticorosiv conform prevederilor din documentaia de
proiectare.

Verificarea i mentenana instalaiilor de stingere cu gaze (altele decât
dioxidul de carbon) i pregtirea personalului
Verificare
Generaliti
29.29 Cel puin anual, toate instalaiile trebuie s fie temeinic verificate i încercate de
personal competent pentru a stabili c acestea funcioneaz corect.
29.30 Raportul de verificare cu recomandri trebuie s fie completat împreun cu
proprietarul.
29.31 Cel puin odat la fiecare 6 luni, coninutul rezervoarelor trebuie s fie verificat, astfel:
a) gaze lichefiate: pentru ageni de stingere halocarbonai, dac un rezervor indic o pierdere
de cantitate de agent de stingere de mai mult de 5 % sau o pierdere de presiune (ajustat
pentru temperatur) mai mare de 10 %, acesta trebuie s fie reumplut sau înlocuit.
b) gaze nelichefiate: pentru ageni de stingere cu gaze inerte, presiunea indic cantitatea de
agent de stingere.
29.32 În cazul în care un rezervor cu agent de stingere prezint o pierdere de presiune
(ajustat pentru temperatur) cu mai mult de 5%, acestea trebuie s fie reumplute sau
înlocuite. În cazul în care se utilizeaz pentru acest scop manometre de presiune sau
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dispozitive de monitorizare a greutii, acestea trebuie s fie etalonate fa de un dispozitiv
calibrat separat cel puin anual.
29.33 Toi agenii de stingere scoi din rezervoare pe timpul procedurilor de întreinere sau
reparare trebuie s fie colectai i reciclai sau eliminai într-o manier ecologic în
conformitate cu legile i regulamentele existente. Sunt exceptate amestecurile de gaze inerte
alctuite din gaze care în mod normal se gsesc în atmosfera terestr.
29.34 Data verificrii i numele persoanei care efectueaz inspecia trebuie s fie
înregistrat pe o etichet fixat pe rezervor.
Rezervoare
29.35 Rezervoarele trebuie s fie supuse unor încercri periodice aa cum este cerut prin
standardul naional relevant.
Furtun
29.36 Toate furtunurile instalaiei trebuie s fie examinate anual pentru a verifica c nu sunt
deteriorri. În cazul în care la examinarea vizual se constat vreo deteriorare, furtunul
trebuie s fie înlocuit.
Incint
29.37 Cel puin odat la 12 luni trebuie s fie stabilit dac s-au produs deschideri în
elementele de delimitare sau alte schimbri ale incintei care pot determina scpri i
influena performana de stingere. Dac acest lucru nu poate fi determinat vizual, acesta
trebuie stabilit prin repetarea încercrii pentru etaneitatea incintei în conformitate cu
prevederile standardului naional aplicabil.
29.38 În cazul în care încercarea de etaneitate relev creterea scurgerilor care conduc la
incapacitatea de a menine agentul de stingere pentru perioada cerut, trebuie s fie
efectuate operaiuni de remediere.
29.39 (1) Atunci când se constat c au avut loc modificri ale volumului incintei sau la tipul
de risc din interiorul incintei, sau ambele, instalaia trebuie s fie reproiectat pentru a oferi
gradul iniial de protecie.
(2) Se recomand ca tipul de risc din cadrul incintei i volumul su ocupat, s fie cu
regularitate verificat pentru a se asigura c poate fi realizat i meninut concentraia cerut
de agent de stingere.

Mentenan
Generaliti
29.40 Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului instruciunile pentru utilizare specificând
cerinele pentru verificare i pregtire a personalului cu privire la msurile de securitate a
persoanelor. Trebuie s se adauge, în cazul în care este necesar, informaii cu privire la
riscurile reziduale.
29.41 Utilizatorul trebuie s efectueze un program de control, s organizeze o planificare a
întreinerilor i s pstreze o eviden a controalelor i a mentenanei.
NOT: Capacitatea continu pentru performan efectiv a instalaiei de stingere a
incendiului depinde în întregime de procedurile de exploatare i modul adecvat în care sunt
respectate i, dac este posibil, de încercri efectuate regulat.
Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului un document care s permit înregistrarea
detaliilor controlului i utilizri.
219

222

Programul de verificare al utilizatorului
29.42 Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului un program de verificare pentru instalaie
i pentru componentele sale.
29.43 Programul trebuie s conin instruciuni despre msurile care trebuie luate în caz de
defect.
29.44 Programul de verificare al utilizatorului are ca scop identificarea defectelor într-un
stadiu incipient pentru a permite corecii înainte ca instalaia s poat s poat fi acionat.
29.45 Un program adecvat este prezentat în continuare:
a) sptmânal: se verific vizual dac s-au produs schimbri în nivelul riscului i etaneitatea
incintei care ar putea reduce eficacitatea instalaiei. Se efectueaz un control vizual c nu
exist deteriorri evidente a conductelor i c toate comenzile i componentele sunt corect
montate i nu sunt deteriorate. Se verific presiunea manometrelor i dispozitivele de
cântrire, dac exist, pentru citirea corect i se iau msuri corespunztoare menionate în
manualul utilizatorilor.
b) lunar: se verific întreg personalul care poate s acioneze echipamentul sau instalaia pe
baza unei instruiri corespunztoare i care este autorizat s efectueze acest lucru i, în
special, c angajaii noi au fost instruii în utilizarea acesteia.
Grafic de mentenan
29.46 Un grafic de întreinere trebuie s cuprind cerinele referitoare la controlul periodic i
încercarea pentru instalaia complet montat, inclusiv rezervoarele presurizate, dup cum se
specific în standardele naionale corespunztoare.
29.47 Graficul trebuie s fie elaborat de o persoan competent care trebuie s pun la
dispoziia utilizatorului un raport de control datat i semnat, informând asupra oricrei
remedieri efectuate sau necesare.
29.48 În timpul întreinerii trebuie s fie adoptate msuri de protecie i prevenire pentru a
evita refularea de agent de stingere. Un grafic adecvat este prezentat în anexa F din SR EN
15001-1.

Pregtirea personalului
29.49 Toate persoanele care pot s verifice, încerce, s întrein sau s acioneze instalaiile
de stingere a incendiilor trebuie s fie pregtite i instruite în mod corespunztor, în funcie
de atribuiile pe care îl îndeplinesc.
29.50 Personalul care lucreaz într-o incint protejat de un agent de stingere trebuie s fie
instruit asupra funcionrii i utilizrii instalaiei, în special în ceea ce privete aspectele
legate de siguran.

Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 100
29.51. Controlul, verificarea i întreinerea instalaiilor fixe de inertizare i/sau stingere a
incendiilor cu IG – 100, se efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar,
trimestrial, anual), urmrindu-se depistarea defeciunilor ce trebuie remediate imediat la
elementele componente ale acestora i anume:
a) sursele de alimentare cu IG – 100, care pot fi:
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rezervoare de înmagazinare la presiunea de 0,8 bar (pentru IG – 100
provenit din fracionarea aerului lichid în instalaii tehnologice);
o recipieni (butelii) de IG – 100 la presiuni de 150 la 200 bar;
instalaia de reducere a presiunii (reductoare de presiune, manometre de
control, robinete etc.);
dispozitivele de acionare a instalaiei;
reeaua de distribuie cu duze de refulare a IG – 100;
dispozitivele de avertizare a oamenilor;
dispozitivele de semnalizare a intrrii în funciune a instalaiei.
o

b)
c)
d)
e)
f)

29.52. Se verific presiunile de stocare a IG – 100 în rezervoare i butelii indicate de
manometrele respective, care trebuie s se afle în perfect stare de funcionare.
Manometrele defecte se demonteaz din instalaie, se repar i se etaloneaz în cel mai
scurt timp de ctre unitile specializate i autorizate. Pân la repararea lor, se înlocuiesc cu
manometre de rezerv în bun stare de funcionare i cu aceeai clas de precizie.
29.53. Se verific funcionarea reductoarelor de presiune, inclusiv a manometrelor de
control care indic presiunile din amonte i aval de reductoare.
29.54. Se controleaz i se verific dispozitivele de acionare i de semnalizare a intrrii în
funciune a instalaiei de stingere a incendiului cu IG – 100. Intrarea în funciune a instalaiei
de stingere se face numai dup alertarea (avertizarea) i evacuarea oamenilor din incinta
protejat.
29.55. Constatrile rezultate în urma controlului i verificrii instalaiei de inertizare i/sau
stingere a incendiilor cu IG – 100, se trec într-un proces verbal (registru de eviden) care
cuprinde i propunerile de soluii pentru remedierea tuturor defectelor, astfel încât instalaia
s fie în perfect stare de funcionare, în caz de incendiu.
29.56. Revizia tehnic a instalaiilor fixe de inertizare i/sau stingere a incendiilor cu IG –
100 se face anual, stabilindu-se în detaliu msurile necesare pentru asigurarea funcionrii
instalaiilor, în caz de incendiu, la parametrii proiectai.
29.57. La
verific:
a)
b)
c)

revizia tehnic a rezervoarelor de înmagazinare i a buteliilor cu IG – 100, se

starea lor de integritate: s nu prezinte deformri, urme de loviri etc.;
protecia anticorosiv (s fie continu, fr deteriorri);
etaneitatea la îmbinrile fixe (prin sudur) sau demontabile ale racordurilor la
conducte sau aparate anexe de msur i control (manometre, supape de
siguran etc.);
d) etaneitatea armturilor montate pe rezervoare (robinete de închidere, clapete
de reinere, ventile de siguran etc.) i manevrabilitatea acestora.

29.58. Se verific starea tehnic a conductei de legtur de la rezervoarele sau buteliile cu
IG – 100, pân la distribuitorul instalaiei. Aceast conduct s fie bine protejat anticorosiv,
s fie uor accesibil, bine fixat i ferit de orice aciuni care ar putea s duc la scoaterea
ei din funciune.
29.59.

Revizia tehnic a instalaiei de reducere a presiunii IG – 100, const în :
a) verificarea i reglarea reductoarelor de presiune de ctre uniti specializate;
b) controlul i verificarea metrologic a manometrelor de ctre uniti autorizate
conform legislaiei tehnice în vigoare.

29.60. Se verific funcionarea dispozitivelor pneumatice, mecanice, electrice sau mixte, de
acionare a instalaiei de inertizare i/sau stingere a incendiilor cu IG – 100, precum i a
dispozitivelor instalaiei de semnalizare i alarmare (avertizare) în caz de incendiu.
29.61.

Revizia tehnic a reelei de conducte pentru distribuia IG – 100 const în:
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a) verificarea strii de integritate a evilor din oel, care trebuie s nu prezinte
deformri, urme de loviri etc. i s nu fie înfundate cu diverse impuriti;
b) verificarea proteciei anticorosive a conductelor din oel;
c) verificarea instalaiei de protecie împotriva descrcrilor electrice atmosferice prin
legarea la pmânt a evilor din oel pentru transportul i distribuia IG – 100;
d) verificarea duzelor de refulare a IG – 100, care trebuie s aib orificiile libere i
s nu fie corodate.
29.62. Rezultatul verificrilor fcute la revizia tehnic a instalaiei de inertizare i/sau
stingere a incendiilor cu IG – 100 se consemneaz într-un proces verbal care st la baza
efecturii reparaiilor i a recepiei lucrrilor dup efectuarea reparaiilor.

Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana
HFC – 227ea
29.63. La exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea,
se au în vedere :
a) schemele i instruciunile de funcionare ale instalaiilor de stingere a incendiului;
b) sistemele de acionare ale instalaiei (automat, normal manual, manual în caz
de urgen;
c) regulile de exploatare i întreinere a agregatelor, echipamentelor i aparatelor
care intr în componena instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana
HFC – 227ea;
d) modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substana HFC – 227ea i
sarcinile personalului de exploatare în caz de incendiu;
e) msuri specifice de tehnica securitii i sntii în munc i pentru prevenirea
accidentelor umane în timpul i dup inundarea cu substan de stingere.
29.64. Exploatarea i întreinerea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana
HFC – 227ea se efectueaz numai de ctre personal instruit în vederea cunoaterii i
aplicrii normelor de tehnica securitii i sntii în munc i de aprare împotriva
incendiilor.
29.65.

Personalul de exploatare trebuie s cunoasc:
a) modul de funcionare a instalaiei i felul cum se ia hotrârea privind
declanarea stingerii incendiului;
b) condiiile iniiale obligatorii în care trebuie s se gseasc întotdeauna instalaia
de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea ;
c) operaiile obligatorii înaintea declanrii funcionrii instalaiei de stingere i
manevrele operaiei de declanare pentru inundarea incintei protejate cu
substana HFC – 227ea;
d) operaiile specifice tehnico – administrative de restabilire a strii normale de
funcionare;
e) modul de înlocuire a recipienilor (buteliilor) i de transport pentru reîncrcarea
lor.

29.66. Controlul, verificarea i întreinerea instalaiei fixe de stingere a incendiilor cu
substana HFC – 227ea se efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar,
trimestrial, anual) i are drept scop depistarea defeciunilor elementelor componente ale
instalaiilor în vederea remedierii lor imediate, i anume la:
a) recipienii (buteliile) cu HFC – 227ea;
b) colectorul de substan de stingere;
c) dispozitivele i echipamentele instalaiei de semnalizare i comand;
d) dispozitivele de acionare automat i/sau manual a instalaiei de stingere;
e) aparatura de siguran i control;
f) reeaua de conducte pentru transportul i distribuia substanei de stingere;
g) duze pentru refularea substanei de stingere în incita protejat.
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29.67. Rezultatele controlului i verificrii, precum i propunerile de soluii tehnice pentru
remedierea imediat a defeciunilor constatate, se trec într-un proces – verbal (registru de
eviden).
29.68. Revizia tehnic a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana HFC–227ea
se efectueaz anual, în scopul stabilirii msurilor tehnice necesare asigurrii funcionrii
instalaiilor în deplin siguran, la parametrii proiectai, în caz de incendiu.
29.69. Revizia tehnic a buteliilor în care este stocat sub presiune substana de stingere
HFC – 227ea, const în verificarea strii de integritate a acestora, (s nu prezinte deformri,
urme de loviri etc.), a proteciei anticorosive i a etaneitii racordurilor. Buteliile trebuie s
îndeplineasc cerinele din reglementrile tehnice specifice.
29.70 Se verific colectoarele bateriilor de butelii cu HFC – 227ea, care trebuie s fie
etane, s nu prezinte coroziuni locale i s aib montate toate armturile anexe.
29.71. Se verific centrala de semnalizare a incendiului, care este o central autonom,
controlat de un microprocesor i care trebuie s îndeplineasc funciunile de semnalizare,
alarmare i comand a punerii în funciune a bateriei cu butelii cu substana de stingere
HFC – 227ea.
29.72. Se verific dispozitivele de acionare automat i/sau manual ale instalaiei de
stingere precum i aparatura de msurare, siguran i control. Aparatele de msurare a
parametrilor substanei de stingere se verific metrologic în uniti specializate i autorizate.
29.73. Revizia tehnic a instalaiei de exhaustare din spaiul protejat a produselor rezultate
în urma incendiului ca i a instalaiei de exhaustare a eventualelor scpri de gaze din staia
de butelii cuprinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de acionare a acestora
i a reelelor de canale de evacuare. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului i
respectiv a scprilor de gaze din staiile de butelii, se face numai în exteriorul cldirii, în
zone lipsite de risc pentru oameni i/sau pentru mediul înconjurtor.
29.74. La conductele reelei de transport i distribuie a substanei de stingere HFC–227ea,
se urmrete ca evile s nu prezinte turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma
sau seciunea acestora, s nu fie corodate sau înfundate cu diverse impuriti. Se verific
instalaia de protecie contra descrcrilor electrice accidentale (instalaia de împmântare) a
reelei de conducte de transport i distribuie a substanei de stingere HFC-227ea.
29.75. Se verific etaneitatea i manevrabilitatea armturilor de închidere i control,
nefiind admise robinete cu grad avansat de uzur sau cu garnituri defecte.
29.76. Se controleaz duzele de refulare montate pe conductele din spaiul protejat, care
trebuie s aib orificiile libere de impuriti, s nu fie corodate i s aib marcate de
productor caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.).

Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG-541
29.77. Controlul, verificarea i întreinerea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
se efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar, trimestrial, anual), pentru
constatarea eventualelor defeciuni la elementele componente ale acestora i anume:
a) buteliile cu IG – 541 ;
b) racordurile flexibile pentru conectarea buteliilor la colector;
c) colector;
d) dispozitivele de acionare electric i mecanic a buteliei pilot;
e) dispozitivele i echipamentele electrice de detectare, semnalizare (acustic i
optic) i de comand;
f) aparatura de control;
g) elementele de monitorizare a strii elementelor de închidere a golurilor ( ui,
ferestre, trape etc.);
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h) reeaua de conducte pentru transportul i distribuia substanei de stingere;
i) duze pentru refularea gazului IG – 541 în incinta protejat.
29.78. Se verific etaneitatea racordurilor bateriilor cu butelii la colectorul comun precum
i dispozitivele necesare utilizrii individuale. Fiecare butelie se racordeaz la colectorul
bateriei prin racorduri flexibile cu supape de sens, astfel c în timpul exploatrii, schimbarea
unei butelii s nu afecteze continuitatea funcionrii celorlalte butelii din baterie.
29.79. Se controleaz sistemul de fixare a buteliilor cu gaze IG – 541, care poate fi pe
stelaj sau direct pe perete.
29.80.

Se verific dispozitivele de siguran la presiune ale fiecrei butelii.

29.81. Se controleaz dac buteliile cu IG – 541 au fost periodic verificate. Buteliile trebuie
s îndeplineasc cerinele din reglementrile tehnice specifice.
29.82. Se controleaz aparatele pentru msurarea parametrilor substanei de stingere IG –
541 stocat în butelii i anume: manometre, termometre etc, luându-se msuri imediate de
remediere a eventualelor defeciuni.
29.83. Se verific dispozitivele de acionare electric, mecanic sau pneumatic, precum i
dispozitivele i echipamentele electrice de detectare i semnalizare a incendiului.
29.84. Se verific etaneitatea i modul de fixare al reelei de conducte de distribuie a
gazului IG – 541, precum i duzele de refulare, care trebuie s aib orificiile libere de orice
fel de impuriti.
29.85. Constatrile rezultate în urma controlului i verificrii instalaiei de stingere a
incendiilor cu IG – 541, precum i propunerile de soluii pentru remedierea defectelor
aprute, se consemneaz într-un proces verbal de constatare (registru de eviden).
29.86. Revizia tehnic general a instalaiei de stingere a incendiilor cu IG – 541 se
efectueaz, de regul, anual, cu scopul de a stabili msurile necesare asigurrii bunei
funcionri a instalaiei, în orice moment, în caz de incendiu.

Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 01
29.87 La exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu argon, trebuie s se in
seama c:
a) sistemul cu inundare total se utilizeaz numai în spaii închise, la care golurile
funcionale (ui, ferestre, tubulaturi etc.), se închid înainte sau simultan cu
începerea deversrii substanei de stingere;
b) fiind un sistem ultrarapid de stingere a incendiului, la sistemele cu inundare
total, întreg volumul spaiului este umplut cu argon într-un interval de timp
foarte scurt (de ordinul zecilor de scunde).
29.88. În cadrul reviziei tehnice se verific sistemul de detectare, semnalizare i comand
a instalaiei în caz de incendiu.
29.89. Se verific dispozitivele i echipamentele de acionare automat i manual a
instalaiei de stingere, prin simularea unui incendiu. Verificarea se poate face cu o singur
butelie sau cu o baterie de butelii, în funcie de complexitatea instalaiei. Se verific
acionarea instalaiei atât local, cât i la distan, fr deversarea în spaiul protejat a
substanei de stingere.
29.90. Trebuie s se verifice duzele de refulare a argonului în spaiul protejat, care trebuie
s fie agrementate i în perfect stare de funcionare.
29.91. Rezultatele reviziei tehnice ca i propunerile de soluii pentru remedierea eventualelor
defeciuni, se consemneaz într-un proces verbal de constatare (registru de eviden).
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Exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane HCFC
Amestec A
29.92. În timpul exploatrii sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane
tip HCFC Amestec A, trebuie s se asigure msuri pentru:
a) eliminarea posibilitilor de declanare accidental a instalaiei de stingere;
b) efectuarea automat, înainte de declanare, a alarmrii utilizatorilor i a unor
acionri prestabilite cum sunt: întreruperea funcionrii unor instalaii care pot
perturba stingerea incendiului (inclusiv a instalaiei de ventilare din spaiul
protejat); închiderea elementelor de protecie a golurilor funcionale (ui,
ferestre, trape etc). Alertarea automat a serviciului voluntar/privat pentru situaii
de urgen este obligatorie, iar a serviciilor profesioniste pentru situaii de
urgen se face la cererea beneficiarului;
c) temporizarea declanrii instalaiei de stingere, corespunztor efecturii unor
aciuni i msuri de protecie a utilizatorilor;
d) funcionarea în condiii de siguran a instalaiei de stingere.
29.93. Controlul, verificarea strii tehnice i întreinerea sistemelor i instalaiilor de
stingere a incendiilor cu substane HCFC Amestec A se efectueaz periodic (dup caz,
zilnic, sptmânal, lunar, trimestrial, anual) i are drept scop depistarea eventualelor
defeciuni la elementele componente ale acestora i anume:
a) echipamente de detectare, semnalizare i comand (detectoare de incendiu i
centrala de semnalizare i comand);
b) recipieni (butelii) cu gaze de stingere tip HCFC Amestec A;
c) dispozitive de acionare;
d) tablou de comand;
e) cabluri de legtur;
f) duze de refulare.
29.94. Pentru verificarea funcionrii sistemului i instalaiei fr deversarea substanei de
stingere în incinta protejat, se procedeaz astfel:
a) se conecteaz detectoarele de incendiu;
b) se testeaz recipienii (buteliile) de stocare sub presiune a substanei HCFC/A;
c) se deconecteaz duza de refulare i se conecteaz echipamentul de testare;
d) se testeaz circuitul electric al recipienilor;
e) se verific funcionarea detectorului (prin apropierea unei flcri la distana de
10 cm);
f) se conecteaz cablurile la recipieni.
29.95. Conexiunile între detectoare, butelii cu substana HCFC Amestec A i tabloul de
comand, se realizeaz prin conectarea:
a) cablurilor electrice la tabloul de comand;
b) sursei de tensiune.
29.96.

La buteliile cu substane tip HCFC Amestec A sub presiune, se verific dac:
a) sunt inscripionae i certificate conform reglementrilor în vigoare;
b) au toate valvele închise i bine fixate;
c) nu au deformaii, urme de loviri etc.

29.97. Se verific starea tehnic a duzelor de refulare a substanei de stingere , care
trebuie s aib orificiile curate, s fie bine montate i s nu fie blocate de diferite obstacole.
29.98.

Aparatele de msurare i control sunt verificate metrologic conform legii.

29.99. Revizia tehnic a centralei de semnalizare i comand se efectueaz de personal
specializat în unitile service indicate de productor.
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29.100. Rezultatele reviziei tehnice ca i propunerile de soluii pentru remedierea eventualelor
defeciuni, se consemneaz într-un proces verbal de constatare (registru de eviden).

Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substane
HFC - 125
29.101. La exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substane tip HFC-125, în
sistem cu inundare total a spaiului protejat, trebuie s se in seam de urmtoarele:
a) sistemul trebuie s asigure o pre-alarm cu un timp de întârziere a descrcrii
substanei de stingere, care s permit evacuarea persoanelor din spaiul
protejat;
b) comutatoarele automat / manual ale instalaiei de stingere trebuie s fie în
perfect stare de funcionare;
c) cile de evacuare trebuie s fie meninute libere permanent i semnalizate cu
ajutorul indicatoarelor direcionale adecvate i a iluminatului de avarie;
d) uile de evacuare trebuie s fie deschise spre exterior, prevzute cu sisteme de
închidere automat i cu dispozitive de deschidere anti - panic funcionând din
interior, chiar atunci când uile sunt încuiate din exterior;
e) în interiorul spaiului protejat trebuie s fie prevzute dispozitive de alarm
optic i acustic având funcionare continu, la toate intrrile i la ieirile de
evacuare. Dispozitive similare trebuie s fie prevzute la aceleai intrri i ieiri
i în exteriorul spaiului protejat;
f) trebuie s fie prevzute sisteme de ventilare natural sau mecanic pentru
evacuarea substanei de stingere din spaiul protejat, dup stingerea incendiului.
trebuie s fie preferat, în general, ventilaia mecanic;
g) trebuie s se efectueze o instruire corespunztoare a personalului din (sau de
lâng) zonele protejate, pentru a asigura reacia corect atunci când sistemul
funcioneaz. La instruire trebuie s participe i persoanele de exploatare i de
întreinere.
29.102. Cu ocazia reviziei tehnice, sunt controlate i verificate toate elementele componente ale
instalaiei de stingere a incendiilor cu substane tip HCF-125 iar eventualele defeciuni
constatate i soluiile tehnice de remediere imediat a lor, trebuie s fie consemnate în
registrul de eviden al instalaiei.

Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12
29.103. Exploatarea i întreinerea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana
FK-5-1-12 se efectueaz numai de ctre personal autorizat conform legii.
29.104. La exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12 se
au în vedere :
a) schemele i instruciunile de funcionare ale instalaiilor de stingere a
incendiului ;
b) sistemele de acionare ale instalaiei (automat, normal manual, manual în
caz de urgen) ;
c) regulile de exploatare i întreinere a agregatelor, echipamentelor i
aparatelor care intr în componena instalaiilor de stingere a incendiilor cu
substana FK-5-1-12 ;
d) modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substana FK-5-1-12
i sarcinile personalului de exploatare în caz de incendiu ;
e) msuri specifice de tehnica securitii i sntii în munc i pentru
prevenirea accidentelor umane în timpul i dup inundarea cu substan de
stingere.
29.105. Personalul de exploatare trebuie s cunoasc :
a) modul de funcionare a instalaiei i felul cum se ia hotrârea privind
declanarea stingerii incendiului ;
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b) condiiile iniiale obligatorii în care trebuie s se gseasc întotdeauna
instalaia de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12 ;
c) operaiile obligatorii înaintea declanrii funcionrii instalaiei de stingere i
manevrele operaiei de declanare pentru inundarea incintei protejate cu
substana FK-5-1-12 ;
d) operaiile specifice tehnico-administrative de restabilire a strii normale de
funcionare ;
e) modul de înlocuire a recipienilor (buteliilor) i de transport pentru reîncrcarea
lor.
29.106. Controlul, verificarea i întreinerea instalaiei fixe de stingere a incendiilor cu
substana
FK-5-1-12 se efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar,
trimestrial, anual) i are drept scop depistarea defeciunilor elementelor componente ale
instalaiilor în vederea remedierii lor imediate, i anume la :
a) buteliile cu substana de stingere a incendiului FK-5-1-12 ;
b) colectorul de substan de stingere ;
c) dispozitivele i echipamentele instalaiei de semnalizare i comand ;
d) dispozitivele de acionare automat i/sau manual a instalaiei de stingere ;
e) aparatura de siguran i control ;
f) duze pentru refularea substanei de stingere în incinta protejat.
29.107. Controlul buteliilor în care este stocat sub presiune substana de stingere FK-5-112 const în verificarea strii de integritate a acestora, (s nu prezinte deformri, urme de
loviri etc.), a proteciei anticorosive i a etaneitii racordurilor. Buteliile trebuie s fie
certificate conform legii
Se respect instruciunile tehnice furnizorului de butelii cu substana de stingere a
incendiilor FK-5-1-12.
29.108. Se verific colectoarele bateriilor de butelii cu FK-5-1-12, care trebuie s fie etane,
s nu prezinte coroziuni locale i s aib montate toate armturile anexe.
29.109. Se verific centrala de semnalizare a incendiului, care este o central autonom,
controlat de un microprocesor i care trebuie s îndeplineasc funciunile de semnalizare,
alarmare i comand a punerii în funciune a bateriei cu butelii cu substana de stingere FK5-1-12.
29.110. Se verific dispozitivele de acionare automat i/sau manual ale instalaiei de
stingere precum i aparatura de msurare, siguran i control. Aparatele de msurare a
parametrilor substanei de stingere se verific metrologic în uniti specializate i
automatizate.
29.111. La instalaia de detectare, semnalizare i alarmare în caz de incendiu, se verific :
a) fiecare detector de fum conform instruciunilor productorului (partea
electric)
b) traseele de cabluri i circuite electrice, precum i integritatea i starea
funcionrii fiecrui circuit ;
c) întreruptoarele i siguranele fuzibile ;
d) capacitatea acumulatorilor.
29.112. La conductele reelei de transport i distribuie a substanei de stingere a incendiului
FK-5-1-12 se urmrete ca evile s nu prezinte turtiri sau alte urme de lovire care au
modificat forma sau seciunea acestora, s nu fie corodate sau înfundate cu diverse
impuriti. Se verific instalaia de protecie contra descrcrilor electrice accidentale
(instalaia de împmântare) a reelei de conducte de transport i distribuie a substanei de
stingere FK-5-1-12.
29.113. Se verific etaneitatea i manevrabilitatea armturilor de închidere i control,
nefiind admise robinete cu grad avansat de uzur sau cu garnituri defecte.
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29.114. Se controleaz duzele de refulare montate pe conductele din spaiul protejat, care
trebuie s aib orificiile libere de impuriti, s nu fie corodate i s aib marcate de
productor caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.).
29.115. Revizia tehnic a instalaiei de exhaustare din spaiul protejat a produselor rezultate
în urma incendiului ca i a instalaiei de exhaustare a eventualelor scpri de gaze din staia
de butelii cuprinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de acionare a acestora
i a reelelor de canale de evacuare. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului i
respectiv a scprilor de gaze din staiile de butelii, se face numai în exteriorul cldirii, în
zone lipsite de risc pentru oameni i/sau pentru mediul înconjurtor.
29.116. Revizia tehnic anual a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu substana FK-51-12 se efectueaz în scopul stabilirii msurilor tehnice necesare asigurrii funcionrii
instalaiilor în deplin siguran, la parametrii proiectai, în caz de incendiu.
29.117. Rezultatele controlului i verificrii instalaiei de stingere a incendiului cu substana
FK-5-1-12 precum i propunerile de soluii tehnice pentru remedierea imediat a defeciunilor
constatate, se trec într-un proces – verbal (registru de eviden).
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30. Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu
aerosoli
30.1.
La exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli,
trebuie s se in seam de urmtoarele:
a) substana de stingere este stocat în recipiente fr presiune, de dimensiuni
reduse, realizate în diferite forme i mrimi;
b) generatoarele de aerosoli sunt autonome i automate;
c) generatoarele de aerosoli realizeaz viteze mari de stingere;
d) generatoarele de aerosoli care au acionat la stingerea incendiului trebuie
înlocuite cu altele noi, de acelai tip.
30.2.
Controlul, verificarea i întreinerea instalaiilor de stingere a incendiilor cu
generatoare de aerosoli se efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar,
trimestrial, anual), pentru depistarea eventualelor defeciuni ce pot s apar la elementele
componente ale acestora i anume:
a) carcasa generatorului;
b) substana solid stingtoare;
c) activator;
d) rcitor;
e) borne electrice, fitil sau fuzibil (pentru acionarea activatorului);
f) orificii de refulare.
30.3.

La generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor, se verific:
a) suporii de fixare, care trebuie s asigure prinderea lor simpl, rapid i rigid;
b) poziia de montare, în funcie de capacitatea generatorului de aerosoli i de
zona protejat. Poziia de montare trebuie s in seama de posibilitatea
stratificrii termice (în cazul generatoarelor de aerosoli acionate cu fitil termic);
c) capacitatea de stingere i de zona de acoperire a generatorului de aerosoli
prevzut (la amplasarea instalaiilor acionate de sisteme de detectare i
semnalizare a incendiilor);
d) variaia temperaturii i atingerea valorii critice a temperaturii pentru detectoarele
de temperatur sau de declanare prin fitil a genera-torului de aerosoli (în
incintele cu plafoane casetate);
e) distanele dintre grinzile transversale care pot realiza zone cu acumulri de
cldur (la plafoanele înclinate);
f) traseul probabil al migrrii fumului în caz de incendiu.

30.4.
Sptmânal, se verific i se inspecteaz vizual componentele instalaiei pentru
stingerea incendiilor cu generatoare de aerosoli urmrind integritatea i starea lor
funcional.
30.5.
La generatoarele de aerosoli cu declanator electric, se verific obligatoriu
integritatea circuitului electric intern (cu tester).
Generatoarele de aerosoli cu acionare electric pot fi acionate prin comand
manual sau printr-o comand automat transmis de detectoarele de incendiu prin centrala
de comand i semnalizare a incendiilor.
30.6.
Se controleaz dac acionrile manuale de activare a generatoarelor de aerosoli
sunt instalate în locuri uor accesibile personalului de exploatare autorizat în acest scop.
30.7.
La generatoarele de aerosoli cu acionare termic se verific starea fitilului organic
care trebuie s se autoaprind la temperatura prestabilit (de regul 1700C).
30.8.
În cazul generatoarelor de aerosoli cu acionare mecanic se verific starea tehnic
a cablului de acionare iar la cele cu acionare pneumatic se controleaz cartuul cu gaz
(azot) sub presiune care asigur declanarea generatorului de aerosoli.
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30.9.
Se verific dac detectoarele de incendiu aferente instalaiei de stingere a
incendiilor cu generatoare de aerosoli i respectiv fitilul termic sau fuzibilul pentru activarea
generatoarelor de aerosoli, sunt dispuse în apropierea punctelor probabile de izbucnire a
incendiului.
30.10. Întrucât eficiena generatoarelor de aerosoli la stingerea incendiilor, depinde în mare
msur de respectarea condiiilor de amplasare i montaj a acestora, cu ocazia controlului
se verific dac distanele de montaj prevzute în proiect sunt respectate i dac jetul de
aerosoli nu este blocat de anumite obstacole.
30.11. Pe durata exploatrii trebuie s se evite infiltrarea noroiului, uleiurilor, substanelor
corosive i a altor substane în interiorul generatoarelor de aerosoli pentru stingerea
incendiilor, inclusiv la fitilul termic sau fuzibil.
30.12. Trebuie s se adopte msuri pentru evitarea declanrii generatoarelor de aerosoli
din alte cauze decât cea provocat de incendiu.
30.13. În cazul declanrii accidentale a generatoarelor de aerosoli, din alte cauze decât
datorit incendiului, sunt necesare lucrri de reparaii i înlocuirea generatoarelor declanate
cu altele noi. Aceste lucrri trebuie efectuate în cel mai scurt timp pentru a nu afecta
sigurana în funcionare a instalaiei de stingere, în caz de incendiu.
30.14. Revizia tehnic a sistemului i instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare de
aerosoli se efectueaz anual i are drept scop stabilirea msurilor tehnice necesare
asigurrii funcionrii instalaiei, în orice moment, în caz de incendiu.
30.15. Revizia tehnic a sistemului i instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare de
aerosoli se efectueaz de ctre personal autorizat conform legii;
30.16. Generatoarele de aerosoli nu necesit reparaii curente. Cel mult, pot apare
necesare unele reparaii la sistemele de fixare a generatoarelor de aerosoli pe elementele de
construcie ale incintei protejate.
30.17. Reparaiile curente pot fi necesare pentru remedierea eventualelor defeciuni la
sistemele electrice de acionare a generatoarelor de aerosoli. La sistemele de acionare
termic, de regul, filtrul termic defect trebuie înlocuit.
30.18. Defeciunile constatate la instalaia de detectare, semnalizare i comand trebuie
remediate imediat pentru asigurarea funcionrii generatoarelor de aerosoli în caz de
incendiu.
30.19. Atunci când gradul de uzur al generatoarelor de aerosoli este avansat sau când
durata normat de exploatare a instalaiei de stingere cu generatoare de aerosoli este
expirat, se efectueaz lucrri de reabilitare tehnic i/sau de modernizare a acesteia.
30.20. Generatoarele de aerosoli cu uzur avansat se înlocuiesc cu generatoare noi, de
acelai tip, care s asigure performanele de stingere a incendiului prevzute în proiect.
30.21. Înlocuirea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor din instalaiile
existente este posibil numai cu acordul productorului i al proiectantului instalaiei,
conform legislaiei în vigoare.
30.22. Rezultatele controlului, verificrii, reviziei tehnice, precum i lucrrile de remediere
propuse, se consemneaz într-un registru de constatare i se iau msuri pentru remedierea
imediat a eventualelor defeciuni.
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31. Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu spum
31.1.
Instalaiile de stingere cu spum a incendiilor necesit o supraveghere special i
permanent pentru a putea fi meninute în stare de funcionare.
31.2. (1) Instalatorul trebuie s furnizeze beneficiarului o procedur documentat de control,
verificare i mentenan a sistemului.
(2) Instruciunile de punere în funciune a echipamentelor i planurile spaiilor protejate
de instalaia de stingere cu spum trebuie s fie durabile în timp, editate pe suport fizic
rezistent la ap. Acestea trebuie s fie afiate vizibil în spaiile echipamentelor.
(3) Prevederile de la liniatul precedent sunt aplicabile i situaiilor în care
echipamentele sunt amplasate în spaii distincte. Aceste spaii trebuie s fie marcate pe
palnurile instalaiei de stingere a incendiilor cu spum.
31.3. Beneficiarul trebuie s elaboreze i s aplice un program propriu de control i
verificare, s stabileasc un grafic de verificri, reparaii curente i mentenan i s
documenteze înregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la 27.16.
31.4. Beneficiarul trebuie s numeasc prin dispoziie scris un responsabil cu verificarea i
mentenana sistemului, conform 27.15.
31.5. Beneficiarul trebuie s încheie un contract cu o persoan fizic sau juridic autorizat,
pentru efectuarea graficului de verificare, reparaii curente i mentenan, conform 27.8.
31.6. În registrul instalaiei se trec minim urmtoarele înregistrri:
a) rezultatele verificrilor;
b) evenimentele care afecteaz instalaia (de exemplu, incendii, declanri
neintenionate, dezactivri, defecte .a.), msurile luate sau care trebuie luate;
c) lucrri de întreinere i reparaii (motiv, natur)
31.7.
(1) Ori de câte ori se constat defeciuni, se iau neîntârziat msuri de reparare sau
înlocuire a pieselor uzate sau cu defeciuni. Pentru aceasta trebuie asigurat o rezerv
suficient de piese de schimb (duze, manometre, robinete, garnituri, etc.).
(2) Pân la remedierea defeciunilor datorate neetaneitii instalaiei, poriunile de
instalaie defecte se scot din folosin, izolându-se.
31.8. Dispozitivele montate pe conductele de spum ale rezervoarelor cu capac fix, trebuie
s satisfac urmtoarele condiii:
a) s permit mturarea spumei i reducerea energiei cinetice a soluiei de
stingere, creând astfel condiii prielnice pentru curgerea ei lin spre suprafaa
lichidului incendiat;
b) s permit montarea i verificarea periodic a dispozitivului de etanare, care
separ în mod normal reeaua conductelor de spum de spaiul de vapori din
rezerv;
c) s asigure posibilitatea refulrii spumei în exteriorul rezervorului în timpul
încercrilor ce se efectueaz la recepia instalaiei, la verificarea periodic a
strii de funcionare, la splarea cu ap a conductelor de spum etc.;
d) s fie executate din materiale care s reziste la solicitrile din timpul incendiului.
31.9.
(1) Se verific dac conductele de soluie spumant i de spumant concentrat sunt
protejate contra radiaiei termice, degradrilor mecanice i îngheului.
(2) Generatoarele fiecrui obiect alimentate din distribuitorul principal prin linii
independente trebuie prevzute cu robinete de acionare normal închise; generatoarele unui
obiect pot fi alimentate i dintr-un distribuitor secundar amplasat în exteriorul cuvei de
retenie, cu robinetele normal deschise, legat de distribuitorul principal printr-o conduct i un
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robinet de acionare normal închis.
31.10. Conductele de soluie spumant alimentate de la un distribuitor secundar amplasat în
interiorul cuvei de retenie a rezervoarelor nu se prevd cu robinete de secionare.
31.11. Conductele trebuie s fie prevzute cu pante de scurgere i robinete de golire.
31.12. Instalaiile din casa de preparare a soluiei spumante i reelele de conducte trebuie
s fie prevzute cu legturi i robinete pentru splare cu ap dup utilizare.
31.13. Toate distribuitoarele principale de soluie spumant se prevd cu conducte cu
robinete manuale de închidere i racorduri având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65
mm pentru alimentarea evilor portabile generatoare de spum sau a tunurilor de spum.
31.14. Se verific dac conductele amplasate în cldiri sau în exteriorul acestora sunt
marcate în funcie de mediul fluid transportat.
31.15. Este interzis folosirea conductelor instalaiei de stingere a incendiului pentru
suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc.

Programul propriu de control i verificare al BENEFICIARULUI
31.16. Beneficiarul trebuie s programeze verificri periodice pentru a se asigura c
instalaia funcioneaz la parametrii nominali.
31.17. Frecvena i tipul verificrilor depind de tipul instalaiei, de natura riscului de incendiu,
de condiiile de mediu .a.i se efectueaz în conformitate cu instruciunile productorului.
31.18. Verificrile trebuie efectuate de personal competent, instruit în legtur cu
responsabilitile sale, cu o cunoatere aprofundat a instalaiei.
31.19.. În cazul identificrii unor deficiene sau defecte, beneficiarul este obligat s ia imediat
aciuni corective.
Zilnic
31.20. Se verific indicatoarele instalaiei.
31.21. Se verific vizual etaneitatea instalaiei (conducte, îmbinri, armturi de închidere i
de serviciu);
Sptmânal
31.22.. Urmtoarele aspecte trebuie minim verificate i înregistrate:
a) starea duzelor (dac nu sunt obturate);
b) starea conductelor (eventuala deteriorare) i poziia operaional a robineilor de
oprire;
c) funcionarea corect a sistemului de înclzire necesar pentru a preveni înghearea
instalaiei;
d) nivelul în rezervoarele de ap i spumant concentrate (toate rezervoarele trebuie s
fie la nivelul nominal);
e) starea dispozitivelor de pornire a pompelor (automate i manuale);
f) identificarea scurgerilor, deteriorrilor, urmelor de coroziune; se întreprind imediat
aciuni corrective;
g) controlul modului de alimentare cu ap (presiune, debit);
h) controlul calitii apei;.
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Lunar
31.23. Urmtoarele aspecte trebuie minim verificate i înregistrate:
a) starea bateriilor, verificarea se efectueaz conform instruciunilor productorului
b) starea conductelor, duzelor, suporilor .a., eventuale deteriorri sau distrugeri;
c) protecia la înghe a conductelor încrcate permanent;
d) starea dispozitivelor de pornire a pompelor (automate i manual);
e) funcionalitatea sistemului de detectare;
f)
funcionalitatea sistemului de declanare a instalaiei.
g) cantitatea de spumant concentrat.

31.24. Verificarea pompelor automate trebuie s includ urmtoarele (se excepteaz
pompele de spumant concentrat):
a) verificarea nivelurilor combustibilului i lubrifianilor în motoarele diesel;
b) verificarea i înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei;
c) verificarea presiunii uleiului în motoarele diesel i debitul apei la rcire prin circuitele
de rcire deschise.
31.25. Verificarea de repornire a motorului diesel se efectueaz astfel, imediat dup
verificarea pornirii pompelor
- motorul trebuie rulat timp de cel puin 10 min sau perioada de timp specificat de furnizor.
Motorul trebuie oprit i imediat repornit manual;
- trebuie verificat nivelul apei în circuitul primar al sistemelor de rcire închise.
În timpul verificrii trebuie monitorizat presiunea uleiului (atunci când exist manometru),
temperaturile motorului i a lichidului de rcire. Trebuie s se efectueze un control general
pentru verificarea scurgerilor de combustibil sau de lichid de rcire.

Graficul de verificri, reparaii curente i MENTENAN
31.26. Trebuie s se efectueze minim activitile menionate mai jos, precum i orice
procedur recomandat de productor i instalator.
31.27. Dup fiecare activitate de verificare, reparaie sau mentenan trebuie înaintat
utilizatorului un raport de control datat i semnat, care trebuie s includ înregistrri
referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte
detalii despre factorii externi, de exemplu condiiile de vreme, care pot afecta rezultatele.
Trimestrial
31.28. Trebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de depozitare,
înclzire, iluminat sau echipamente etc. a cldirii i se trebuie s se analizeze efectele care
pot fi exercitate asupra clasificrii riscului sau asupra proiectrii instalaiei.
31.29. Duzele de refulare trebuie curate cu atenie.
31.30.. Pentru a evita defectarea armturilor datorit depunerilor de impuriti din ap, se
cur filtrele montate pe conductele de alimentare cu ap, din amonte de dozatoare.
31.31. Se efectueaz un test funcional pentru dozator, fr a utiliza spumant concentrat
31.32.. Se verific funcionarea valvelor i a componentelor mecanice de acionare
31.33. .Reeaua de conducte i suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urm de
coroziune i, dac este cazul, trebuie vopsite.
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31.34. Se verific dispozitivele de alarmare vizual i auditiv
31.35. Se verific numrul i starea pieselor de schimb.
Semestrial
31.36 Se verific instalaia de detectare i semnalizare a incendiilor, transmiterea semnalului
de incendiu la dispecerat sau la pompieri.
Anual
31.37. Se verific rezervorul de spumant concentrat, pentru a identifica eventuale corodri
.a.
31.38. Se verific calitatea spumantului concentrat. Se urmresc minim urmtoarele:
a) tipul spumantului concentrat;
b) densitatea;
c) PH-ul;
d) sedimente;
e) timpul de drenaj;
f) coeficientul de înfoiere.
31.39. Revizia instalaiei de stingere a incendiilor cu spum, se face periodic, de regul o
dat pe an i const în:
a) controlul etaneitii instalaiei de alimentare cu ap i al instalaiei de
alimentare cu spum (conducte, îmbinri, armturi de închidere etc.);
b) verificarea gradului de corodare sau depunere, prin demontarea unor armturi
de pe traseu i controlarea capetelor conductelor;
c) verificarea modului de fixare al suporilor conductelor i armturilor i a gradului de
uzur garniturilor aferente;
d) verificarea modului de funcionare al armturilor de închidere (uurin în
manevrare, gradul de închidere i deschidere, starea garniturilor). În cazul
blocrii sau reducerii seciunii de trecere din cauza depunerilor, armturile se
demonteaz i se cur, iar pentru etanare se folosesc garnituri noi;
e) verificarea rezervoarelor pentru spumanii concentrai;
f) verificarea funcionrii pompelor pentru spumanii concentrai inclusiv a
instalaiei de alimentare cu energie electric a motoarelor pompelor respective;
g) verificarea generatoarelor de spum i a dozatoarelor, prin demontarea i
verificarea pieselor componente i dac este cazul, înlocuirea celor defecte;
h) verificarea deversoarelor i a celorlalte dispozitive de descrcare a spumei pe
suprafeele protejate împotriva incendiului.
La trei ani
31.40. La fiecare trei ani, se face o încercare de stingere conform SR EN 1568/1,2,3,4, (în
funcie de tipul spumantului concentrat) pe o prob luat din rezervor.
31.41. Toate rezervoarele trebuie examinate extern pentru a verifica coroziunea. Acestea
trebuie golite, curate i examinate pentru ca verifica oroziunea intern.
Dac este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite i/sau trebuie refcut
protecia împotriva coroziunii.
31.42. Pe durata efecturii reparaiilor, în special în cazuri de avarii, se iau msuri de
siguran (scoaterea din funciune a echipamentelor sau prilor de instalaie avariate) pentru
evitarea oricror accidente i limitarea pagubelor materiale.
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32. Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi
32.1.
Instalaiile de stingere cu pulbere a incendiilor necesit o supraveghere special i
permanent pentru a putea fi meninute în stare de funcionare.
32.2. Instalatorul trebuie s furnizeze beneficiarului o procedur documentat de control,
verificare i mentenan a sistemului.
32.3. Beneficiarul trebuie s aplice un program propriu de control i verificare, s stabileasc
un grafic de verificri, reparaii curente i mentenan i s documenteze înregistrri
adecvate, inclusiv registrul menionat la 27.16.
32.4. Beneficiarul trebuie s numeasc prin dispoziie scris un responsabil cu verificarea i
mentenana sistemului, conform 27.15.
32.5. Beneficiarul trebuie s încheie un contract cu o persoan fizic sau juridic autorizat,
conform 27.8., pentru efectuarea graficului de verificare, reparaii curente i mentenan.
32.6. În registrul instalaiei se trec minim urmtoarele înregistrri:
- rezultatele verificrilor;
- evenimentele care afecteaz instalaia (de exemplu, incendii, declanri neintenionate,
dezactivri, defecte .a.), msurile luate sau care trebuie luate;
- lucrri de întreinere i reparaii (motiv, natur)
32.7.
Ori de câte ori se constat defeciuni, se iau neîntârziat msuri de reparare sau
înlocuire a pieselor uzate sau cu defeciuni. Pentru aceasta trebuie asigurat o rezerv
suficient de piese de schimb (duze, manometre, robinete, garnituri, etc.).
32.8. Dup fiecare acionare a instalaiei de stingere reeaua de conducte prin care s-a
vehiculat pulberea, este purjat cu un curent de azot comprimat, dintr-o butelie separat, prin
intermediul unui reductor de presiune.
32.9.
Este interzis folosirea conductelor instalaiei de stingere a incendiului pentru
suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc.

Programul propriu de control i verificare al beneficiarului
32.10. Beneficiarul trebuie s programeze verificri periodice pentru a se asigura c
instalaia funcioneaz la parametrii nominali.
32.11. Frecvena i tipul verificrilor depind de tipul instalaiei, de natura riscului de incendiu,
de condiiile de mediu .a.i se efectueaz în conformitate cu instruciunile productorului.
32.12. Verificrile trebuie efectuate de personal competent, instruit în legtur cu
responsabilitile sale, cu o cunoatere aprofundat a instalaiei.
32.13. În cazul identificrii unor deficiene sau defecte, beneficiarul este obligat s ia imediat
aciuni corective.
Zilnic
32.14. Se verific indicatoarele instalaiei.
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Lunar
32.15. Urmtoarele aspecte trebuie minim verificate i înregistrate:
a) starea duzelor (s nu fie obturate);
b) starea conductelor (eventual deteriorare) i a poziiei operaionale a duzelor
c) starea de curenie a conductelor cu aer comprimat, azot .a.
d) starea acoperirilor de protecie pe duze;
e) cantitatea de gaz propulsor (prin msurarea presiunii sau cântrire, în funcie de
gazul utilizat)
f) cantitatea de pulbere
g) funcionalitatea sistemului de detectare;
h) funcionalitatea sistemului de declanare a instalaiei.
32.16. Masa gazului de vehiculare a pulberii (de regul, azotul) din butelii se verific cel puin
o dat pe lun. La scderea presiunii azotului sub 120 bar, buteliile trebuie înlocuite.
32.17. Concomitent cu verificarea gradului de umplere a buteliilor cu azot, se procedeaz la
examinarea reductorului de presiune, a etaneitii racordurilor i a dispozitivelor de
închidere a buteliilor.
Anual
32.18. Calitatea pulberii se verific cel puin anual.

Graficul de verificri, reparaii curente i mentenan
32.19. Trebuie s se efectueze minim activitile menionate mai jos, precum i orice
procedur recomandat de productor i instalator.
32.20. Dup fiecare activitate de verificare, reparaie sau mentenan trebuie înaintat
utilizatorului un raport de control datat i semnat, care trebuie s includ înregistrri
referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte
detalii despre factorii externi, de exemplu condiiile de vreme, care pot afecta rezultatele.
Trimestrial
32.21. Trebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de depozitare,
înclzire, iluminat sau echipamente etc. a cldirii i trebuie s se analizeze efectele care pot
fi exercitate asupra clasificrii riscului sau asupra proiectrii instalaiei.
32.22. Se verific duzele de refulare, i în caz de nevoie, se cur orificiile înfundate cu
impuriti.
32.23. Se verific sistemul de comand i punere în funciune a instalaiei de stingere a
incendiului cu pulberi, fr introducerea pulberii în reeaua de conducte.
32.24. Reeaua de conducte i suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urm de
coroziune i, dac este cazul, trebuie vopsite.
32.25. Se verific dispozitivele de alarmare vizual i auditiv
32.26. Se verific numrul i starea pieselor de schimb.
Semestrial
32.27. Se verific instalaiile de detectare, semnalizare, avertizare i alarmare în caz de
incendiu,transmiterea semnalului de incendiu la dispecerat sau la pompieri.
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32.28. La rezervoarele de stocare a pulberii se verific etaneitatea, presiunea i
cantitatea de pulbere din interior, prin cântrire, urmrindu-se s se încadreze în
normele stabilite;
32.29. Verificarea rezervoarelor de stocare a pulberii stingtoare de incendiu, se face în
conformitate cu reglementrile în vigoare privind echipamentele sub presiune.Se verific
etaneitatea rezervoarelor de stocare a pulberii i a racordurilor acestora la instalaia de
stingere.
32.30.Se verific starea tehnic a sistemului de vehiculare a pulberii: buteliile cu gaz de
vehiculare; distribuitoare; reeaua de conducte i duzele de refulare;
32.31.Se verific starea pulberii stocat în rezervoare: umiditatea pulberii din rezervoare i
eventuala formare a aglomerrilor.
32.32. Pentru determinarea umiditii pulberii, se folosete metoda indicat de productor
sau, în caz contrar, metoda urmtoare: se ia o prob cu masa de 5 g i se usuc la
temperatura de cel mult 600C. Concentraia de umiditate, în procente, se determin cu
relaia:
m1  m2
 100 [%]
C
m1

în care:
m1 este masa probei de pulbere înainte de uscare, în g;
m2 - masa probei de pulbere dup uscare, în g.
Umiditatea maxim admis a pulberii este de 0,5%.
Anual
32.33. Dac instalaia de stingere nu s-a folosit timp îndelungat, atunci pentru curirea
conductelor, anual, trebuie s se purjeze cu aer comprimat,. Întreaga instalaie trebuie s se
întrein în perfect stare pentru a intra imediat în funciune în caz de incendiu.
32.34. Pentru asigurarea bunei funcionri, cel puin o dat pe an se efectueaz revizia
tehnic general a instalaiei de stingere a incendiilor cu pulberi. Cu ocazia acestei revizii, se
face o prob de refulare a pulberii, verificându-se toate elementele componente ale
instalaiei.
32.35. Recipientele (buteliile) cu gaz (azot) de vehiculare a pulberii se verific conform
reglementrilor în vigoare.
32.36. Revizia tehnic a reelei de conducte pentru vehicularea pulberii stingtoare de
incendiu, const în :
 verificarea etaneitii tuturor îmbinrilor;
 verificarea proteciei anticorosive a evilor din oel;
 curarea conductelor la interior prin suflarea unui curent de aer sub presiune
pentru îndeprtarea eventualelor impuriti sau corpuri strine ptrunse
accidental.
32.37. Se verific dac conductele de transport i distribuie a pulberii sunt legate la prizele
de pmânt, conform prevederilor Normativului I 7 sau a reglementrilor echivalente .
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33. Exploatarea instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu abur
33.1. Instalaiile, aparatele i dispozitivele de semnalizare optic sau acustic a depirii
limitelor maxime sau minime de operare a diverilor parametrii ca presiune, temperatur etc.,
trebuie s funcioneze în permanen, în mod normal, în timpul funcionrii instalaiilor
tehnologice protejate împotriva incendiilor. Aceste dispozitive trebuie s fie echipate cu
sisteme de control al funcionrii lor. Este interzis scoaterea din funciune sau blocarea lor
în timpul funcionrii instalaiilor tehnologice protejate, cu care sunt în legtur. Instalaiile de
semnalizare trebuie s fie prevzute cu alimentare cu energie electric, de siguran, în caz
de avarie.
33.2.
Controlul, verificarea i întreinerea instalaiilor de stingere a incendiilor cu abur se
efectueaz periodic (dup caz, zilnic, sptmânal, lunar, trimestrial, anual) i are drept scop
depistarea oricror defecte la elementele componente ale instalaiei i anume:
a) sursa de alimentare cu abur;
b) conducta principal de abur(legat la sursa de alimentare înaintea robinetului de
închidere a consumatorilor tehnologici);
c) robinetul conductei principale de alimentare cu abur (normal deschis);
d) ventilul automat de acionare;
e) reeaua de distribuie a aburului (cu conducte perforate);
f) detectoare de incendiu (amplasate în incinta protejat);
g) tabloul electric de comand al instalaiei;
h) butoane de acionare manual;
i) dispozitiv de semnalizare acustic local (pentru avertizarea personalului aflat în
incinta protejat);
j) conducta de alimentare cu abur a instalaiei semifixe, cu hidrani de abur.
33.3.
Cazanele de abur care alimenteaz instalaia de stingere a incendiului, trebuie s
funcioneze permanent i s asigure debitul de abur necesar stingerii incendiului.
La cazanele de abur se verific:
a) starea tehnic a elementelor componente ale cazanului, inclusiv a racordurilor
de intrare a apei, de ieire a aburului i a armturilor de închidere, siguran i
control;
b) instalaia de ardere: funcionarea arztoarelor; tirajul; modul de evacuare a
gazelor de ardere;
c) instalaia de automatizare a cazanului;
d) aparatele de msurare i control a parametrilor aburului produs (manometre;
termometre etc.).
33.4.

La conductele de abur care alimenteaz instalaia de stingere, se verific:
a) etaneitatea tuturor îmbinrilor;
b) dac prezint coroziuni locale;
c) starea tehnic a izolaiei termice.

33.5.
Orificiile de refulare a aburului de pe conductele pentru stingerea incendiului trebuie
s fie verificate sptmânal, pentru a nu fi astupate sau blocate cu diferite materiale.
34.6.
Robinetele prizelor de abur pentru incendiu trebuie s fie verificate periodic i
reparate la nevoie pentru a asigura buna lor funcionare.
33.7.
Se verific dac robinetele de acionare au roile de manevr uor accesibile,
manevrabile i izolate termic.
33.8.
(1) Robinetele de acionare ale instalaiilor de stingere a incendiului cu abur trebuie
s fie prevzute cu tblie pentru indicarea locului unde se distribuie aburul prin robinetele i
conductele respective.
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(2) Conductele de abur pentru incendiu i robinetele de pe acestea trebuie s fie vopsite
în rou.
33.9.
La instalaiile de stingere a incendiului cu abur, furtunurile flexibile trebuie s fie
racordate permanent la robinetele de acionare i meninute în bun stare de funcionare, iar
evile de refulare a aburului trebuie s fie prevzute cu mânere izolate termic.
33.10. Furtunurile flexibile trebuie racordate la robinete pentru a asigura jeturi de abur la
toate punctele vulnerabile, în caz de incendiu. Ele trebuie s fie pstrate pe suporturi.
33.11. Înainte de folosirea aburului pentru prevenirea sau stingerea incendiului trebuie s
se procedeze la scurgerea condensului din conductele de abur respective.
33.12. Este interzis punerea în funciune a instalaiilor tehnologice protejate, dac
instalaiile cu abur pentru prevenirea i stingerea incendiilor sunt descompletate sau defecte.
33.13. Toate defeciunile constatate cu ocazia controlului i verificrii instalaiei de stingere
a incendiilor cu abur se consemneaz într-un proces verbal de constatare (registru de
eviden), în vederea efecturii reparaiilor necesare.
33.14. Revizia tehnic a instalaiei de stingere a incendiilor cu abur se efectueaz cel puin
o dat pe an i este determinat de gradul de uzur al utilajelor, echipamentelor i aparatelor
din componena sa i de durata normat de exploatare a acestora.
33.15. În cadrul reviziei tehnice se verific de ctre personalul de exploatare specializat
toate elementele componente ale instalaiei. De regul, revizia tehnic a instalaiei de
stingere cu abur se efectueaz în timpul opririi instalaiilor tehnologice protejate împotriva
incendiilor.
33.16. Revizia tehnic a cazanelor de abur se face în conformitate cu reglementrile
tehnice în vigoare .
33.17. La revizia tehnic a reelei de conducte pentru distribuia aburului necesar stingerii
incendiului, se verific:
a) dac evile din oel prezint coroziuni locale;
b) etaneitatea tuturor îmbinrilor pe întreg traseul reelei de conducte;
c) calitatea izolaiei termice a conductelor;
d) modul de fixare a conductelor i suporilor acestora;
e) orificiile de refulare a aburului (s nu fie înfundate sau blocate de diferite
obstacole).
33.18. Se verific starea tehnic a tabloului electric de comand al instalaiei precum i
toate elementele instalaiei de detectare i semnalizare a incendiului inclusiv legturile
acestora la tabloul central de comand.
33.19. Toate constatrile rezultate în urma reviziei tehnice a instalaiei de stingere a
incendiului cu abur, se consemneaz într-un proces verbal (registru de eviden), care st la
baza efecturii reparaiilor curente sau a reparaiilor capitale.
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ANEXE
ANEXA NR. 1
Standarde de referin specifice i conexe domeniului securitatii la incendiu
i instalaiilor de stingere a incendiilor
1. EN 12845: 2004+A2: 2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiului. Sisteme automate
de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare i intretinere
2. SR EN 12416-1+A2: 2007 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu
pulbere. Partea 1: Cerine i metode de încercare pentru elementele componente
3. SR EN 12416-2+A1: 2007 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu
pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare i stingere
4. SR EN 13565-1+A1: 2008 Sisteme fixe de lupt împotriva incendiilor. Sisteme cu spum.
Partea 1: Cerine i metode de încercare pentru componente.
5. SR EN 13565-2: 2009 i EN 13565-2:2009/AC:2009 Sisteme fixe de lupt împotriva
incendiilor. Sisteme cu spum. Partea 2: Proiectare, construcie i întreinere
6. SR EN 671-1: 2002 i SR EN 671-1: 2002/AC: 2003 - Sisteme fixe de lupt împotriva
incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidrani interiori echipai cu furtunuri
semirigide.
7. SR EN 671-2: 2002 i SR EN 671-2: 2002/A1: 2004 - Sisteme fixe de lupt împotriva
incendiilor. Partea 2: Hidrani interiori echipai cu furtunuri plate.
8. SR EN 671-3:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 3: Întreinerea hidranilor interiori echipai cu furtunuri semirigide i a
sistemelor echipate cu furtunuri plate
9. SR EN 14339:2006 Hidrani de incendiu subterani
10. SR EN 14384:2006 Hidrani de incendiu supraterani
11. SR EN 12259-1+A1:2002, SR EN 12259-1+A1:2002/ A2:2004,
SR EN 122591+A1:2002/ A3:2006 Protecie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupt împotriva
incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler i cu ap pulverizat. Partea 1:
Sprinklere
12. SR EN 12259-2:2002, SR EN 12259-2:2002/A1:2002, SR EN 12259-2:2002/A2:2006,
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 Sisteme fixe de lupt împotriva incendiului. Componente
pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 2: Sistem de supape de alarm
ap - ap
13. SR EN 12259-3:2002, SR EN 12259-3:2002/A1:2003, SR EN 12259-3:2002/A2: 2006
Sisteme fixe de stingere a incendiilor Componente pentru sisteme sprinkler i cu ap
pulverizat. Partea 3: Sisteme de supap de alarm ap – aer
14. SR EN 12259-4:2002, SR EN 12259-4:2002/A1: 2003 Sisteme fixe de lupt împotriva
incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 4:
Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic
15. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de lupt împotriva incendiului. Componente pentru
sprinkler i sisteme de pulverizare cu ap. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
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16. ISO 6182-7:2004 Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 7: Requirements
and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers
17. CEN/TS 14972:2011 Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and
installation
18. SR CEN/TS 14816:2009 Sisteme fixe de lupt împotriva incendiilor. Sisteme cu ap
pulverizat. Concepie, instalare i întreinere
19. Seria de standarde SR EN 54 - Sisteme de detectare i de alarma la incendiu.
20. Seria de standarde SR EN 12094 Sisteme fixe de lupt împotriva incendiului.
Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
21. Seria de standarde SR EN 12101 Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini.
22. SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiii speciale.
Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguran
23. STAS R 12245-84 - Instalaii de stingere a incendiilor. Instalaii de stingere cu abur.
Prescripii de proiectare.
24. STAS 6724/1,2-1995 - Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilarea natural.
Prescripii de proiectare. Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilarea mecanica
cu ventilator central de evacuare. Prescripii de proiectare.
25. SR 1343-1:2006 - Alimentri cu ap – Partea 1: Determinarea cantitilor de ap potabil
pentru localiti urbane i rurale.
26. STAS 185/1-89 – Instalaii sanitare de înclzire central, de ventilare i de gaze naturale.
Conducte pentru fluide. Semne i culori convenionale.
27. STAS 4369-81 - Instalaii de înclzire i ventilare. Terminologie.
28. STAS 1478/90 - Instalaii sanitare. Alimentarea cu ap la construciile civile i industriale.
Prescripii fundamentale de proiectare.
29. SR 12294: 1993 - Iluminatul artificial. Iluminatul de siguran în industrie.
30. SR EN 2 - Clase de incendiu.
31. SR EN 3-10: 2010 – Stingtoare de incendiu portabile. Partea 10: Prevederi pentru
evaluarea conformitii stingtorului de incendiu portabil cu EN 3-7.
32. SR EN 3-7+A1:2007 – Stingtoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici,
performane i metode de încercare
33. SR EN 15004-1:2009 Instalaii de stingere a incendiilor. Instalaii de stingere cu gaz.
Partea 1: Proiectare, instalare i mentena
34. SR EN 15004-2:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaz. Partea 2: Proprieti fizice i proiectare instalaii de stingere cu gaz pentru agentul de
stingere FK-5-1-12
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35. SR EN 15004-3:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaz. Partea 3: Proprieti fizice i proiectare instalaii de stingere cu gaz pentru agentul de
stingere HCFC Amestec A
36. SR EN 15004-4:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaz. Partea 4: Proprieti fizice i proiectarea instalaiilor de stingere cu gaze pentru agentul
de stingere HFC 125
37. SR EN 15004-5:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaze. Partea 5: Proprieti fizice i proiectarea instalaiilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere HFC 227ea
38. SR EN 15004-6:2009 Sisteme fixe de lupt împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu
gaz. Partea 6: Proprieti fizice i concepia sistemelor pentru agent extinctor HFC 23
39. SR EN 15004-7:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaze. Partea 7: Proprieti fizice i proiectarea instalaiilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-01
40. SR EN 15004-8:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaze. Partea 8: Proprieti fizice i proiectarea instalaiilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-100
41. SR EN 15004-9:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere cu
gaze. Partea 9: Proprieti fizice i proiectarea instalaiilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-55
42. SR EN 15004-10:2009 Instalaii fixe de lupt împotriva incendiilor. Instalaii de stingere
cu gaze. Partea 10: Proprieti fizice i proiectare instalaii de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-541
43. CEN/TR 15276-1:2009 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing
systems - Part 1: Requirements and test methods for components
44. CEN/TR 15276-2:2009 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing
systems - Part 2: Design, installation and maintenance
45. SR ISO 3864-1:2009 Simboluri grafice. Culori i semne de securitate. Partea 1: Principii
de proiectare pentru semne de securitate în locurile de munc i în zonele publice
46. ISO 3864-1: 2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 1: Design
principles for safety signs and safety markings
47. SR ISO 3864-2:2009 Simboluri grafice. Culori i semne de securitate. Partea 2: Principii
de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor
48. SR ISO 3864-3:2009 Simboluri grafice. Culori i semne de securitate. Partea 3: Principii
de proiectare simboluri grafice utilizate în semnele de securitate
49. ISO 3864-4:2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 4:
Colorimetric and photometric properties of safety sign materials
50. ISO 7010: 2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety
signs
51. CEN/TS 15176:2005 Evaluation of conformity for fixed firefighting systems standards
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52. SR EN 1568-1:2008 Ageni de stingere a incendiilor. Spumani concentrai. Partea 1:
Cerine pentru spumani concentrai de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafa pe lichide
nemiscibile cu apa
53. SR EN 1568-2:2008 Ageni de stingere a incendiilor. Spumani concentrai. Partea 2:
Cerine pentru spumani concentrai de înalt înfoiere pentru aplicare pe suprafa pe lichide
nemiscibile cu apa
54. SR EN 1568-3:2008 Ageni de stingere a incendiilor. Spumani concentrai. Partea 3:
Cerine pentru spumani concentrai de joas înfoiere pentru aplicare pe suprafa pe lichide
nemiscibile cu apa
55. SR EN 1568-4:2008 Ageni de stingere a incendiilor. Spumani concentrai. Partea 4:
Cerine pentru spumani concentrai de joas înfoiere pentru aplicare pe suprafa pe lichide
miscibile cu apa
56. EN 615:2009 Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders
(other than class D powders)
57. SR EN 25923:2002 Protecia împotriva incendiilor. Ageni de stingere a incendiilor. Dioxid
de carbon
58. STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghe. Zonarea teritoriului
Republicii Socialiste România
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ANEXA NR.2
Valori recomandate pentru intensiti de stingere, is , protecie i rcire, i pr
A. Intensiti de stingere i protecie cu ap i ap pulverizat pentru materiale
cu Hc < 3m i intensiti pentru protecia golurilor
Materiale combustibile ce ard sau secii
de producie în care s-a produs incendiul

is
2

i pr
2

[l/sm ]
0,130,15
0,2

[l/sm]
0,650,75
1,1

pulv[l/sm ]

[l/sm2]

0,13-0,15

0,07

0,15

0,1

Baza metalic neizolat a unor coloane sau vase
tehnologice

-

-

-

0,08

Benzi rulante

-

-

-

0,17

Bumbac afânat

0,08

-

0,03

0,015

Cabluri electrice cu izolaia combustibil

0,25

-

0,2

0,1

Carbolit

0,06

Cri pe rafturi din lemn

0,04

-

0,03

-

Celuloz afânat

0,05

-

0,04

-

0,6
0,2

-

-

0,4-0,5

0,13

0,07

Acoperiuri mari combustibile
Anvelope din cauciuc

Cherestea în stive cu spaii intermediare între acestea:
- pân la 10m
- pân la 25m
- pân la 40m
Cldiri de producie având nivelul de stabilitate la
incendiu III, IV sau V

-

0,060,2

Corpul avioanelor

0,3

-

0,2

0,1

Diverse materiale în exteriorul carcasei navelor

0,2

-

0,18

0,1

Diverse materiale în interiorul carcasei navelor

0,11

-

0,8

0,05

Deeuri de mase plastice

0,2

-

0,1

0,05

-

-

-

0,2  0,5
0,15  0,3

0,12

-

0,05

0,03

-

-

-

0,2  0,5
0,3  0,75

0,2

-

0,13

0,1

-

0,4-1

-

0,2-0,5

0,1

-

0,06

0,05

Lemn rotund în stive (cu spaii intermediare de 10m):
peste 30% umiditate
- sub 30% umiditate

-

0,8
1,4

Lemn i deeuri din lemn

-

-

0,13
0,17

0,4 l/sm
0,7 l/sm

0,08

Elemente orizontale combustibile sau materiale
protejate prin proiect cu instalaii fixe de stingere
Garaje
Instalaii tehnologice vulnerabile la incendii din secii
cu pericol deosebit
Instalaii pe cheiuri i în interiorul navelor
Instalaii pe cheiuri
Lemn sub form de grinzi i mobil

Materiale combustibile ce ard sau secii
de producie în care s-a produs incendiul

is
2

[l/sm ]

[l/sm]

i pr
2

pulv[l/sm ]

[l/sm2]
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Materiale celulozice diverse (lemn, hârtie, textile,
paie, furaje etc.), nedepozitate în stive înalte i
nebalotate
Materiale diverse în pivniele cldirilor, având nivelul
de stabilitate la incendiu I sau II

0,1

-

0,07

0,05

0,3-1

-

0,2

0,15

-

-

0,2

-

Perei exteriori din lemn, oproane, depozite de
materiale solide, la o intensitate medie a incendiului

0,080,1

0,4-0,5

0,08

0,04

Polistiren

0,25

-

0,2

0,15

-

-

-

0,17

0,1

-

0,07

0,03

0,2
0,10 15
0,2-0,3

-

0,17

0,08

-

0,1

0,05

-

0,2

0,1

-

-

0,12

0,06

-

-

0,17

0,08

Secii de fabricare i prelucrare a celuloidului

-

-

0,25

0,12

Structuri metalice pentru diferite echipamente i
conducte:
- pentru partea vertical;

-

-

-

0,17

-

-

-

0,08

0,21

-

-

0,1

0,45

-

-

0,2

Transformatoare:
- mantaua transformatorului

-

-

-

0,17

Turb în stive lungi cu umiditate 40%

-

-

0,02

-

Umectarea aerului pentru reducerea temperaturii în
zona de ardere la incendiile produse la încperi sau
în vecintatea utilajelor tehnologice

-

-

-

0,1

Pcur

Pompe de lichide combustibile, estacade, claviaturi
de robinete, echipamente de siguran i control,
rcitoare cu aer, vase neizolate termic
Produse carbolitice
Plexiglas
Sli de teatru – spectacole
Scene amenajate
Secii de distribuie a rinii sau terebentinei, secii de
fabricarea negrului de fum, articolelor de cauciuc, a
lacurilor i vopselelor
Secii de distilare a gudronului, fabrici de chibrituri,
secii de fabricare sau prelucrare a spumei de
materiale plastice (fr depozitare)

- pentru partea orizontal
Stive de scânduri cu umiditate:
- mai mare de 30%;
-

mai mic de 30%

Textolit
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B. Intensiti de stingere recomandate pentru depozitele cu stive înalte ( i s ) [l/s.m2]
Hc [m] – înlimea de depozitare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Materiale combustibile obinuite în
stive mai mari de 4m, care nu
prezint un pericol similare celor
de mai jos

–

6,5

7,6

8,7

9,7

10,7

11,6

12,5

13,4

14,3

Butelii i bidoane de alcool în cutii
de carton, articole din materiale
plastice (fr spume), rulouri de
hârtie sau hârtie asfaltat în poziie
orizontal, lemne i articole din
lemn

4,1

5

5,9

6,7

7,5

8,2

8,9

9,6

10,3

11

Hârtie bituminat, rulouri de hârtie,
carton sau carton asfaltat, aezat
pe vertical, orice materiale sau
aparate ambalate în cutii de spum
plastic, spum de cauciuc sau
materiale plastice altele decât cele
de mai jos

2,9

3,5

4,1

4,7

5,2

5,7

6,3

6,7

7,2

7,7

Buci de spum de cauciuc sau
materiale plastice în vrac, rulouri
de foi de spum de cauciuc sau
materiale plastice

1,5

2

2,3

2,7

3

3,3

3,6

3,8

4,1

4,1

Intensitatea minim de protecie
( i pr )

0,12

0,17

0,21

0,25

0,3

0,33

0,37

0,41

0,45

0,5

C. Intensiti de stingere recomandate pentru materiale celulozice cu Hc t 3m
Textile, lemn, articole din lemn

5,2

6,5

7,6

8,7

9,7

10,7

11,6

12,5

13,4

14,3

Paie, fân, lucern, coceni de
porumb, în ire compacte sau
balotate

2,9

3,5

4,1

4,7

5,2

5,7

6,3

6,7

7,2

7,7

246

249

ANEXA NR. 3
Numrul jeturilor în funciune simultan
pentru instalaii cu hidrani de incendiu interiori
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Destinaia i caracteristicile cldirii protejate
- Cldiri administrative, pentru turism, cult,
învmânt, financiar bancare i sport;
- Gri autogri i aerogri;
- Spaii accesibile publicului din staiile de metrou;
- Cldiri cu sli aglomerate, cu excepia slii;
- Construcii civile cu Ac > 600 m2 i mai mult de 3
(trei) niveluri supraterane cu excepia locuinelor:
a) cu un volum mai mic de 25.000 m3
b) cu un volum de 25.000 m3 sau mai mare.
- Cldiri pentru comer, cultur, sntate i cele de
învmânt care adpostesc copii de vârst
precolar;
- Cldiri de producie i/sau depozitare;
- Cldiri cu funciuni mixte;
- Garaje, parcaje subterane sau supraterane închise,
cldiri i spaii subterane;
- Depozite cu stive înalte cu înlimi de depozitare
mai mari de 6 metri;
a) cu un volum mai mic de 5.000 m3
b) cu un volum de 5.000 m3 sau mai mare.

Sli aglomerate i sli de competiii sportive cu o
capacitate de peste 600 locuri:
a) situate în cldiri cu nivel de stabilitate la incendiu
I i II.
b) situate în cldiri cu nivel de stabilitate la incendiu
III i IV.
Cldiri înalte;
- Teatre, cluburi i case de cultur cu scen
amenajat:
a) cu mai puin de 1000 locuri
b) cu 1000 locuri sau mai mult
Cldiri foarte înalte:
a) cu un volum pân la 50.000m3
b) cu un volum peste 50.000m3

Numrul jeturilor
în funciune
simultan

Debitul de calcul
al instalaiei
[l/s]

1
2

2,1
4,2

1
2

2,1
4,2

2

4,2

3

6,3

2

4.2

3
4

6,3
8,4

3
4

6,3
8,4

NOTA1: Btaia eficace a unui jet trebuie s asigure, pentru presiunea de 2 bar, urmtoarele
lungimi minime:
a) 10 metri pentru jetul compact;
b) 6 metri pentru jetul pulverizat sub form de perdea;
c) 3 metri pentru jetul pulverizat conic.
NOTA 2: Debitele menionate în coloana 4, reprezint valoarea cumulat a jeturilor în
funciune simultan.
NOTA 3: La stabilirea numrului jeturilor în funciune simultan se va ine seam i de
prevederile reglementrilor tehnice în vigoare.
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ANEXA NR. 4
Debitele minime ale jetului compact i pulverizat pentru hidrani de incendiu interiori,
echipai cu furtunuri semirigide (SR EN 671-1)
Diametrul duzei de
refulare sau
diametrul
echivalent,
[mm]

P = 0,2MPa

P = 0,4 MPa

P = 0,6 MPa

4

12

18

22

9

5

18

26

31

13

6

24

34

41

17

7

31

44

53

22

8

39

56

68

28

9

48

66

80

33

10

59

84

102

42

12

90

128

156

64

Debit minim de curgere Q [l/min]

Coeficientul K
(a se vedea NOTA)

NOT: Debitul Q la presiunea P este calculat cu relaia Q K  10  P , în care debitul Q este exprimat
în litri/minut i presiunea P în MegaPascali, în scara manometric (1Mpa = 10 bar).

248

251

ANEXA NR. 5
Debitele minime ale jetului compact i pulverizat pentru hidrani de incendiu interiori,
echipai cu furtunuri plate (SR EN 671-2)
Diametrul duzei de
refulare sau
diametrul
echivalent,
[mm]

P = 0,2MPa

P = 0,4 MPa

P = 0,6 MPa

9

66

92

112

46

10

78

110

135

55

11

93

131

162

68

12

100

140

171

72

13

120

170

208

85

Debit minim de curgere Q [l/min]

Coeficientul K
(a se vedea NOTA)

NOT: Debitul Q la presiunea P este calculat cu relaia Q K  10  P , în care debitul Q este exprimat
în litri/minut i presiunea P în MegaPascali, în scara manometric (1Mpa = 10 bar).
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ANEXA NR.6
Debitul pentru un incendiu exterior qie > l/s@ i numrul de incendii simultane
pentru centre populate
Numrul locuitorilor
din centrul populat
(N)

Numrul de incendii
simultane
(n)

5.000
5.001 ... 10.000
10.001 … 25.000
25.001 … 50.000
50.001 … 100.000
100.001 … 200.000
200.001 … 300.000
300.001 … 400.000
400.001 … 500.000
500.001 … 600.000
600.001 … 700.000
700.001 … 800.000
800.001 … 1.000.000

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

qie>l/s@
cldiri cu 1 … 4
cldiri cu peste 4
niveluri
niveluri
5
10
10
20
25
30
40
-

10
15
15
25
75
40
55
70
80
85
90
95
100

OBSERVAII:
1.

Valorile din ANEXA nr.6 se aplic i în cazul cartierelor izolate, separate de centrul
populat printr-o zon neconstruit, mai lat de 300 m;

2.

Debitul pentru un incendiu (qie) i numrul de incendii simultane (n) pentru centrele
populate cu peste 1.000.000 de locuitori se determin pe baz de studii speciale.
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ANEXA NR. 7
Debitul de ap pentru stingerea din exterior a incendiilor qie la cldirile civile,
cu excepia locuinelor
Nivelul de
stabilitate
la
incendiu
al cldirii

Debitul de ap pentru stingerea unui incendiu, qie>l/s@ raportat la volumul
compartimentului de incendiu, în m3

I – II

5

2001
…
3000
5

III

5

5

10

10

15 (10)

20 (15)

-

-

IV

5

10

10

15 (10)

-

-

-

-

V

5

10

15 (10)

20 (15)

-

-

-

-

pân la
2000

3001
…
5000
5

5001
…
10000
10 (5)

10001
…
15000
10 (5)

15001
…
30000
15 (10)

30001
…
50000
20 (15)

25 (20)

peste
50000

OBSERVAII:
1.
Debitul de ap pentru stingerea din exterior a incendiilor pentru cldiri din centre
populate se ia din standardul de referin SR 1343-1:2006.
2.

În cazul în care în aceste ansambluri de cldiri se prevede în perspectiv posibilitatea
executrii unor construcii cu caracter deosebit (cldiri înalte, foarte înalte cu sli
aglomerate, centre comerciale etc.) care necesit un debit mai mare pentru stingerea
incendiului, la stabilirea soluiei de alimentare cu ap trebuie s se aib în vedere i
alte construcii.

3.

Pentru stabilirea debitelor la cldiri cu mai multe compartimente de incendiu, debitul se
alege pentru compartimentul cu volumul cel mai mare. Pentru cldirile înalte, foarte
înalte i slile aglomerate cu scen amenajat, debitul se alege pentru volumul întregii
cldiri.

4.

Valorile din paranteze se aplic pentru construciile echipate cu instalaii de stingere cu
sprinklere
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ANEXA NR. 8
Debitul de ap pentru stingerea din exterior a unui incendiu qie la cldiri de producie i
depozitare
Nivelul de
stabilitate
la
incendiu
al cldirii

Risc
de incendiu

Debitul de ap pentru stingerea unui incendiu, qie>l/s@ raportat la
volumul compartimentului de incendiu, în m3
pân
la
2000

2001
…
3000

3001
…
5000

5001
…
20000

20001
…
50000

50001
…
200000

200001
…
400000

peste
400001

5

5

5

10

10

10

20 (15)

20 (15)

5*

10

10

15

20 (15)

30 (20)

35 (20)

40 (30)

mic

5

5

10

15 (10)

20 (15)

30 (15)

mijlociu
mic

5
5

10
10

15 (10)
15 (10)

20 (15)
20 (15)

30 (20)
20 (15)

40 (20)

-

-

mijlociu
5
*) numai pentru risc mijlociu

15

20 (15)

25 (20)

40 (30)

-

-

mic
I – II

foarte mare,
mare i
mijlociu,

III

IV - V

-

OBSERVAII
1. Pentru stabilirea debitelor la cldire împrite în compartimente de incendiu
debitul de ap se calculeaz pentru compartimentul cu volumul cel mai mare.

2. Valorile din paranteze se aplic pentru construciile echipate cu instalaii
de stingere cu sprinklere
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ANEXA NR.9
Debitul de ap pentru stingerea din exterior a unui incendiu qie la cldiri monobloc

Risc
de
incendiu

Debitul de ap pentru stingerea unui incendiu, qie >l/s@
raportat la volumul cldirii în m3

foarte mare,
mare i
mijlociu

30

100001
…
200000
40

mic

15

20

pân la
100000

200001
…
300000
50

300001
…
400000
60

400001
…
500000
70

500001
…
600000
80

600001
…
700000
90

700001
…
800000
100

25

30

35

40

45

50
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ANEXA NR.10
Debitul de ap pentru stingerea unui incendiu qie la depozitele deschise de cherestea
în funcie de volumul stivelor
Volumul
stivelor
m3
Debitul qie
>l/s@

pân la
50

51
…
200

201
…
500

501
…
1000

1001
…
2500

2501
…
5000

5001
…
7500

7501
…
10000

5

10

15

20

25

35

45

50

OBSERVAII:
1.
Prin volumul stivelor se înelege produsul dintre suprafaa util i înlimea de
depozitare, din sectorul cel mai mare.
2.

Pentru depozitele cu volumul stivelor dintr-un sector mai mare de 10000 m3, debitul se
stabilete de ctre proiectant, pe baz de studiu.
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ANEXA NR.11
Debitul specific de ap pentru stingerea unui incendiu qie la depozitele de buteni,
traverse de cale ferat, lemn de foc
Volumul
stivelor
m3
Debitul qie
>l/s@

pân la
100

101
…
500

501
…
2000

2001
…
5000

5001
…
10000

peste
10000

5

10

15

25

30

40

OBSERVAII:
1.
Prin volumul stivelor se înelege produsul dintre suprafaa util i înlimea de
depozitare, din sectorul cel mai mare.
2.

Debitul se reduce cu 50% pentru stivele de buteni prevzute cu instalaii de
conservare prin stropire, care asigur în permanen butenilor o umiditate de peste
70%.
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ANEXA NR.12
Debitul specific de ap pentru stingerea unui incendiu qie ,
la depozitele de rumegu i toctur de lemn
Volumul
stivelor
m3
Debitul qie
>l/s@

pân la 500

501
…
2000

2001
…
5000

5001
…
10000

peste
10000

10

20

25

30

40
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ANEXA NR.13
Debitul specific de ap pentru stingerea unui incendiu qie , la depozitele de talaj
Volumul
stivelor
m3
Debitul qie
>l/s@

pân la
100

101
…
500

501
…
2000

2001
…
5000

5001
…
10000

Peste
10000

10

15

25

35

45

50
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ANEXA NR.14
Debitul specific de ap pentru stingerea unui incendiu qie , la depozitele de crbuni
Volumul
stivei
m3
Debitul qie
>l/s@

pân la 100

101
…
1000

1001
…
10000

peste
10000

5

10

15

20

OBSERVAIE:
Debitul se stabilete în funcie de volumul stivei celei mai mari.

ANEXA NR.14bis
Presiunea disponibil la ajutajul evii de refulare, Hi, debitul specific qih i diametrul d al
orificiului ajutajului al evii de refulare cu care se echipeaz hidrantul de incendiu în funcie
de lungimea jetului compact, L
Lungimea
jetului
compact
L
[m]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Diametrul orificiului evii de refulare, d în mm
14
16
18
20
Hi
Hi
Hi
Hi
qih
qih
qih
qih
[l/s]
[l/s]
[l/s]
[l/s]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
–
–
–
–
1,43
1.61
1.81
2.02
2.25
2.49

–
–
–
–
2.52
2.68
2.84
3.01
3.16
3.34

–
0.92
1.06
1.22
1.38
1.55
1.73
1.92
2.13
2.35

–
2.64
2.84
3.05
3.24
3.43
3.63
3.82
4.03
4.23

0.75
0.9
1.04
1.19
1.34
1.51
1.68
1.86
2.04
2.25

3.04
3.31
3.58
3.8
4.05
4.29
4.53
4.75
5
5.25

0.75
0.89
1.02
1.17
1.31
1.47
1.63
1.8
1.98
2.18

3.75
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.6
5.85
6.15
6.45
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ANEXA NR. 15
Clasificarea pericolelor tipice (conform SR EN 12845)
Tabelele 15.1, 15.2 i 15.3 contin listele cu clasificarea pericolelor minime. Datele trebuie s
fie utilizate ca i ghid pentru locaii nemenionate în mod special.
Tabelul 15.1
Activitati clasificate ca pericol mic

coli i alte instituii de educaie (anumite spaii) vezi art. 7.4
Birouri (anumite spaii) vezi art 7.4
Închisori
Tabelul 15.2
Activitati clasificate ca pericol mediu
Grup de risc mediu
Activitatea
OH1
Sticl i
ceramic
Produse chimice

Industrie
mecanic

lucrri din domeniul
cimentului

fabrici de film
fotografic

fabrici de prelucrare
a foilor metalice
(tole)

lucrri metalice

Spitale
Hoteluri
Biblioteci (excluzând
depozitele de cri)
Restaurante
coli vezi art. 7.4
Birouri vezi art. 7.4

Hârtie

Birouri i
magazine

OH3

OH4

fabrici de sticl

Alimente i
buturi

Diverse

OH2

Sli de informatic
(camer server cu
excepia depozitrii
casetelor)

Abatoare, fabrici de
prelucrare a crnii
Brutrii
Fabrici de biscuii
Fabrici de bere
Fabrici de ciocolat
Cofetrii
Fabrici de prelucrare
a laptelui
Laboratoare (fizice)
Spltorii
Parcaje auto
Muzee

lucrri de vopsire
fabrici de spun
laboratoare
fotografice
ateliere de aplicare
a vopselurilor pe
baz de ap
Fabrici de materiale
electronice
Fabrici de
echipamente radio
Fabrici de maini de
splat
Ateliere auto
Fabrici pentru hrana
animalelor
Mori de cereale
Fabrici de supe i
legume deshidratate
Fabrici de zahr

Distilerii de alcool

Studiouri de
radiodifuziune
Camere tehnice
Cldiri pentru ferme

Cinematografe i
teatre
Sli de concerte
Fabrici de tutun
Studiouri de
producie film i TV

Legtorii
Fabrici de carton
Fabrici de hârtie
Spaii pentru
aprovizionare
Centre comerciale

Procesarea
deeurilor de hârtie
Sli pentru expoziii
(a)

259

262

Grup de risc mediu
Activitatea
OH1

OH2

OH3

OH4

Birouri vezi art. 7.4
Fabrici pentru
bunurile din piele

fabrici de covoare
mori de bumbac
(excl.
cauciuc i mase
plante de în de
plastice spuma)
preparare
pânz i
îmbrcminte fabrici cânep de pregtire
fabrici de fibre de
plante
bord
fabrici de
înclminte
(exclusiv materiale
plastice i
cauciuc)
fabrici de tricotat
lenjerie de fabrici
fabrici de saltele
(excl.
spum din material
plastic)
fabrici de cusut
mori de esut
mori de lân i lân
pieptnat
Cherestea i
fabrici de prelucrare fabricile de
lemn
a lemnului
cherestea
fabrici de mobila
(fr materiale
fabrici de placaj
plastice de spuma)
mobilier de
showroom-uri
tapiterie din material
plastic (fr spum),
fabrici de
Not: În situaiile în care spaiile clasificate în OH 1 sau OH2 sunt vopsite sau acoperite cu alte produse cu
sarcin termic mare, acestea trebuie s fie considerate ca fiind OH 3
(a) Spaiile foarte mari trebuie luate în considerare.

Not: prezentele clasificri trebuie s fie corelate cu standardul SR EN 12845 sau cu alte
reglementri echivalente.
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Tabelul 15.3
Activitati clasificate ca pericol mare
HHP1

HHP2

Fabrici de linoleum i acoperiri
Fabrici de brichete
textile de pardoseal
Fabrici de rin, negru de fum
Distilarea
i terebentin
gudroanelor
Fabrici de înlocuitor de cauciuc
Fabrici de rumegu
Depouri pentru
Fabrici de chibrituri
autobuze, camioane
Ateliere de aplicri a vopselurilor
neîncrcate i
pe baz de solvent
vagoane de cale
Fabrici de frigidere
ferat
Activiti de tiprire
Fabrici de cabluri pentru
Fabrici de lumânri de
PP/PE/PS sau alte caracteristici
cear i parafin
de ardere similare, altele decât
OH3
Sli pentru maini ce
Injecii pentru mulaje (materiale
lucreaz cu hârtie
plastice) pentru PP/PE/PS sau
alte caracteristici de ardere
Fabrici de covoare
similare, altele decât OH3
incluzând cauciuc i
Fabrici de materiale i bunuri
materiale plastice
plastice (excluzând materialele
spongioase
plastice spongioase) pentru
PP/PE/PS sau alte caracteristici
Mori de rumegu
de ardere similare, altele decât
Confecionare de plci
OH3
aglomerate
Fabrici de bunuri din cauciuc
Fabrici de fibre sintetice
Fabrici de vopsea,
(excluzând fibrele acrilice)
colorani i lacuri
Fabrici de frânghii
Fabrici de covoare incluzând
materialele plastice
neexpandate
Fabrici de înclminte
incluzând materiale plastice i
cauciuc
NOTA 1 Poate fi necesar o protecie adiional local

HHP3

HHP4

Fabrici de nitrat de
celuloz
Pneuri pentru maini
i camioane

Fabrici de artificii

Fabrici de materiale
de factor M3 (vezi
tabelul B.1) Fabrici de
materiale plastice
spongioase, cauciuc
spongios i bunuri din
cauciuc spongios
(excluzând M4 vezi
Tabelul B.1)
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Tabelul 15.4
Produse depozitate i categorii
Produs

Categorie

Comentarii
Se cere protecie special pentru solveni
inflamabili
Fr solveni

Adezivi

III

Adezivi

I

Alcool
Alcool

I
III

20% grade de puritate
>20% grade de puritate numai în sticle sau alte
asemenea vezi Anexa G

Alfa1
Alimente în conserve
Aparate electrice

III
I
I

Vrac sau baloturi
In cutii de carton i tvi
Predominant construcie metalic cu mai puin de
5% mas plastic

Aparate electrice

III

Altele

Articole de piele
Articole metalice
Ae de fibre naturale
Baloturi de bumbac

II
I
II
II

Baterii, pile umede

II

Baterii, pile uscate
Bere
Bere
Blnuri
Cabluri sau fire electrice

II
I
II
II
II

Cânep

II

Carne
Cârpe, zdrene
Cartoane parafinate montate
Cartoane parafinate plate
Carton (cu excepia celui
Carton (cu excepia celui
Carton (ondulat)
Carton (ondulat)
Carton (toate tipurile)
Carton asfaltat
Carton asfaltat
Carton stratificat
Cauciucuri depozitate pe
orizontal
Cri
Cear (parafin)
Celuloz
Ceramic

II
II
III
II
II
III
III
IV
II
II
III
II
IV
II
IV
II
I

Msuri speciale, este necesar o arie protejat mai
mare
Se cere protecie special pentru acumulatori goi
de material plastic
Containere în cutii de lemn
In cutii plate
Stocarea pe rafturi necesit sprinklere de rafturi
Pot fi necesare msuri speciale, pentru mrirea
suprafeei implicate
Rcit sau îngheat
Vrac sau baloturi
Rulouri depozitate orizontal
Rulouri depozitate vertical
Rulouri depozitate orizontal
Rulouri depozitate verticale
Depozitat plat
In rulouri orizontale
In rulouri verticale
Cele depozitate pe vertical, pe rafturi, nu fac
obiectul acestui standard

În baloturi fr nitrit, fr acetat

1

NOT NAIONAL: alfa ( Stipa tenacissima) este o plant graminee originar din Algeria,
din care se fac coarde, fibre etc
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Produs

Categorie

Cereale
Chibrituri
Covor de fibr
Cutii de carton
Cutii de carton
Dale de mochet
Dulciuri de cofetrie
Fin
Fertilizatori solide
Fibr de sticl
Fibre vegetale

II
III
II
III
II
III
II
II
II
I
II

Foi de placaj de lemn
Frânghie de fibre sintetice
Haine
Hârtie
Hârtie

IV
II
II
II
III

Hârtie

IV

Hârtie

III

Hârtie

II

Hârtie bitumat
Hârtie, deeu

III
III

Hârtie, materie prim
In

II
II

Ingrediente alimentare
Împletituri de rchit
Înclminte
Înclminte
Lapte pudr
Lemn

II
III
II
III
II

Lemn de construcie ne tiat
Lemn de construcie tiat
Lemn de construcie tiat
Lemn, plac aglomerat,
placaj
Linoleum
Lumânri
lut
Mangal
Mecanisme de aprindere a
focului (grtar)
Mobil de lemn
Mobil, umplut

II
III
II
II

Mochete, fr substrat de
spum

II

Negru de fum
Olrit
Panouri de fibre
Pânz de in

III
I
II
II

III
III
II
II
III
II
II

Comentarii
In cutii
Cutii goale, grele i asamblate
Cutii goale, uoare i asamblate
In saci sau pungi de hârtie
Poate cere msuri speciale
Neprelucrat
Msuri speciale precum
declanare pot fi necesare

mrirea

arie

de

Foi depozitate pe orizontal
Masa < 5 kg/100 m2 (de exemplu hârtie igienic),
role depozitate pe orizontal
Masa < 5 kg/100 m2 (de exemplu hârtie igienica),
role depozitate pe vertical
Masa = 5 kg/100 m2 (de exemplu ziare), role
depozitate pe vertical
Masa = 5 kg/100 m2 (de exemplu ziare), role
depozitate pe orizontal
Pot fi necesare msuri speciale, pentru mrirea
suprafeei implicate
Rulouri, baloturi
Pot fi necesare msuri speciale, pentru mrirea
suprafeei implicate
In saci
Cu mas plastic 5%
Cu mas plastic >5%
In saci sau pungi
A se vedea lemn de construcie
In stive ventilate
În stive neventilate
Depozitat plat, excluzând stivele ventilate

Excluzând mangalul impregnat

Cu fibre i materiale naturale dar excluzând
materialele plastice
Stocarea pe rafturi necesit instalarea de
sprinklere de rafturi
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Produs

Categorie

Pânz gudronat
Pânz pentru acoperi în
Pânz pentru acoperi în
Pasta de lemn

III
II
III
II

Past de celuloz
Perne
Piei
Plut
Rin
Rechizite
Rumegu
Saltele
Saltele

II
II
II
II
III
III
IV
IV
II

Spun, solubil în ap
Semine
Sticlrie
Textile
Tricotaje
Tutun
esturi de lân sau bumbac
esturi sintetice
Vopsele
Zahr

II
I
I
II
II
II
III
I
II

Comentarii
Stocat pe orizontal
Stocat pe vertical
Baloturi
Pene sau puf
Excluzând lichidele inflamabile
Baloturi
Cu materiale plastice spongioase
Altele decât cele cu materiale plastice spongioase

In saci
Goal
A se vedea esturi
A se vedea haine
Foi i produse finite
Depozitate plat
Pa baz de ap
In pungi sau saci
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ANEXA NR.16
Proprietile dioxidului de carbon
1.

2.

3.

Presiunea în bar

4.

Dioxidul de carbon (CO2) utilizat ca substan de stingere a incendiilor, (standardul de
referin EN 25923), trebuie s fie fr urme de umezeal, oxigen, sulf sau alte
impuriti.
Dioxidul de carbon nu arde i nu întreine arderea. La starea normal fizic (la
presiunea pN = 101325 N/m2 i temperatura absolut TN = 273,15 K), densitatea
dioxidului de carbon este de 1,976 kg/l, deci mai greu decât aerul.
Dioxidul de carbon fiind un gaz incolor i inodor, se recomand ca la utilizarea lui s
se prevad odorizarea cu gaze nepericuloase, cu miros specific.
Temperatura critic a dioxidului de carbon (la punctul critic figura16.1) fiind de 31,40C,
se poate lichefia cu uurin.

temperatura în 0C

Figura 16.1 Variaia presiunii dioxidului de carbon, cu temperatura
5.

Temperatura de fierbere a dioxidului de carbon lichid la presiunea atmosferic
normal, de 760 mm Hg, este de -78,50C.

6.

La presiunea de 5,28 bar i temperatura de –56,20C (la punctul triplu), dioxidul de
carbon poate fi prezent simultan în stare solid, lichid sau gazoas. Sub aceast
presiune, dioxidul de carbon poate fi numai în stare solid sau gazoas, aceast stare
depinzând de temperatur.

7. Daca dioxidul de carbon comprimat într-un recipient de stocare se destinde pân la
presiunea atmosferic, se obine CO2 solid, sub form de zpad carbonic. La
descrcarea dioxidului de carbon lichid în atmosfer, o mare parte a lichidului se
transform rapid în vapori, cu mrirea considerabil a volumului. Restul de lichid se
transform în particule fin divizate de ghea uscat, la temperatura de –790C.
8.

Dioxidul de carbon, ca substan de stingere a incendiului, are urmtoarele
caracteristici:
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nu distruge obiectele i materialele stinse;
ptrunde în orificiile materialului aprins (fiind mai greu decât aerul);
este ru conductor de electricitate;
nu se deterioreaz prin stocare îndelungat;
nu este sensibil la aciunea temperaturilor sczute.
Tabelul 16.1
Cantitatea de dioxid de carbon în funcie de capacitatea recipientului

Capacitatea recipientului
(litri)
40
Cantitatea de dioxid de carbon
(kg)
25
NOTA: * - capacitatea pentru recipieni de comanda

36

33

30

27

25

8*

22,5

20,5

18,7

16,8

15,6

6

Tabelul 16.2
Suprafeele seciunilor orificiilor de debitare a duzelor de refulare
a dioxidului de carbon corespunztoare diametrelor acestora
Diametrul duzei
mm
Inch
066
0,026
1,59
1/16
1,78
0,070
1,93
0,076
1,98
5/64
2,06
0,081
2,18
0,086
2,38
3/32
2,78
7/64
3,18
1/8
3,57
9/64
3,97
5/32
4,37
1 1/64
4,76
3/16
5,16
1 3/64
5,56
7/32
5,95
1 5/64
6,35
1/4
6,75
1 7/64
7,14
9/32
7,54
19/64
7,94
5/16
8,73
1 1/32
9,53
3/8
10,32
1 3/32
11,11
7/16
11,91
15/32
12,70
1/2
14,29
9/16
15,88
5/8
17,46
1 1/16
19,05
3/4
25,40
1
38,10
1 1/2
50,80
2

Suprafaa seciunii duzei
2
2
mm
inch
0,34
0,00053
1,98
0,00307
2,48
0,00385
2,93
0,00454
3,10
0,0048
3,32
0,00515
3,75
0,00581
4,45
0,0069
6,06
0,0094
7,94
0,0123
10,00
0,0155
12,39
0,0192
14,97
0,0232
17,81
0,0276
20,90
0,0324
24,26
0,0376
27,81
0,0431
31,68
0,0491
35,74
0,0554
40,06
0,0621
44,65
0,0692
49,48
0,0767
59,87
0,0928
71,29
0,1105
83,61
0,1296
96,97
0,1503
111,29
0,1725
126,71
0,1964
160,32
0,2485
197,94
0,3068
239,48
0,3712
285,03
0,4418
506,45
0,785
1138,71
1,765
2025,80
3,14
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Figura 16.2 Nomogram pentru calculul de verificare a debitelor de curgere a dioxidului de
carbon în conductele instalaiilor de înalt presiune (presiunea de depozitare a CO2 de 51,7
bar la temperatura de 17,70C).
52.72
QI D 2=
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Figura 16.3 Nomogram pentru calculul de verificare a debitelor de curgere a dioxidului de
carbon în conductele instalaiilor de joas presiune (presiunea de depozitare a CO2 de 20,7
bar la temperatura de 210C).
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Mecanismul stingerii incendiilor cu dioxid de carbon. Domenii recomandate pentru
instalaiile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
9.

Dioxidul de carbon acioneaz la stingerea incendiilor prin reducerea concentraiei de
oxigen sau a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera incintei
respective, pân la o valoare a concentraiei de oxigen la care combustia (arderea)
înceteaz.

10.

Dioxidul de carbon se utilizeaz la stingerea substanelor combustibile care prin ardere
nu furnizeaz oxigenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate prin ardere de
suprafa. Dioxidul de carbon nu se utilizeaz pentru stingerea incendiilor în
profunzime.

11.

Efectul de stingere al dioxidului de carbon const, în principal, în faptul c substituie
rapid oxigenul i alte gaze din aer i rcete mediul incendiat.

12.

Efectul optim în aciunea de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se obine atunci
când se menine etaneitatea în incintele închise (încperi, echipamente, zone etc.) i
concentraia minim necesar, în intervalul de timp care permite completa înbuire a
focarului.

13.

Descrcarea vaporilor de dioxid de carbon nu este eficient pentru stingerea
incendiilor.

14.

Dioxidul de carbon descrcat sub form de CO2 lichid reprezentând 70 pân la 75%
din cantitatea total de dioxid de carbon coninut în recipieni (butelii), capacitatea
nominal a recipientelor pentru un sistem trebuie s fie cu 40% mai mare decât cea
rezultat din calcul.

15.

La proiectarea instalaiilor de stingere cu CO2 se au în vedere urmtoarele:
 nu se admite ca procesul de stingere s fie acionat accidental, deoarece
degajarea de CO2 poate pune în pericol viei omeneti;
 procesul de stingere dirijat de o instalaie automat de detectare, semnalizare i
comand trebuie astfel conceput încât pân la declanarea deversrii dioxidului
de carbon s se realizeze automat unele aciuni prestabilite (alarmarea
persoanelor care se gsesc în incinta respectiv, întreruperea funcionrii
instalaiilor de ventilare general sau local, acionarea elementelor de închidere
a golurilor din perei sau planee, alertarea serviciului de pompieri etc);
 acionarea instalaiei s fie posibil numai dup efectuarea msurilor de
siguran prestabilite.

16.

Se recomand prevederea echiprii cu instalaii fixe de stingere a incendiului cu dioxid
de carbon a incintelor închise (cu volum limitat), destinate:
 echipamentelor electrice i electronice;
 depozitelor de valori (bnci, muzee, vmi etc);
 depozitelor de materiale;
 spaiilor dintre planeele de rezisten i pardoselile înalte, etc.
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ANEXA NR.17
Proprietile IG – 100
1.

IG – 100, denumit i azot, având formula chimic N2 este folosit ca substan de
stingere a incendiului.

2.

IG – 100 este un gaz inert, incolor i incombustibil.

3.

Proprietile principale ale IG – 100, sunt urmtoarele:
 masa molecular
 temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs.
 temperatura de îngheare
 volumul specific al vaporilor supraînclzii,
la temperatura de 200C i presiunea de 1,013 bar
 densitatea relativ a IG – 100 în raport cu aerul
 concentraia volumic a IG – 100 în aer

28,02
-195,80C
-210,00C
0,858 m3/kg
0,967;
78%

4. Proprietile chimice principale ale IG – 100 sunt urmtoarele:
 puritatea molecular, în concentraie volumic
min. 99,6%
 coninutul de umiditate, în concentraie masic
max. 50 10-6
 concentraia volumic a oxigenului în IG – 100
max. 0,1%
 solubilitatea: parial solubil în ap, greu solubil în alcool.

5.

Proprietile toxicologice ale IG – 100 sunt:
 nici un efect advers observabil (indicele NOAEL) la o concentraie volumic de
IG – 100 de 43%;
 cel mai mic efect advers observabil (indicele LOAEL) la o concentraie volumic de
IG – 100 de 52%;

Mecanismul stingerii incendiilor cu IG – 100. Domenii recomandate pentru stingerea
cu IG – 100 a incendiilor
6.

Efectul IG – 100 de prevenire a aprinderii i/sau de stingere a incendiului amestecurilor
de substane combustibile (vapori, gaze sau praf) cu aer este dat de reducerea
procentului de oxigen din amestec.

7.

Instalaiile de stingere a incendiilor cu IG – 100 se prevd conform reglementrilor
tehnice în vigoare i pot folosi pentru:
 inertizarea spaiilor închise sau a instalaiilor tehnologice, prin înlocuirea parial
a aerului din spaiile respective cu IG – 100, diluând amestecurile de
combustibili cu aerul;
 stingerea incendiilor din instalaii tehnologice sau spaii închise;
 vehicularea pulberilor stingtoare;
 acionarea automat a instalaiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi sau
gaze, etc.
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ANEXA NR.18
Proprietile substanei de stingere HFC – 227ea
1.

Substana gazoas cu denumirea chimic heptafluorpropan, având formula chimic
CF3CHFCF3 este folosit ca substan de stingere a incendiilor sub indicativul
HFC – 227ea.

2.

Utilizarea substanei de stingere a incendiilor HFC – 227ea, este admis numai dac
are avizele i agrementele tehnice legale.

3.

Proprietile fizice principale ale substanei de stingere HFC – 227ea, sunt urmtoarele:
 masa molecular
170
 temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar
 (absolut)
-16,40C
 temperatura de îngheare
-131,10C
 temperatura critic
101,70C
 presiunea critic
29,12 bar abs.
 volumul critic
274 cm3/mol
 densitatea critic
621 kg/m3
0
 presiunea vaporilor la temperatura de 20 C
3,91 bar abs.
 densitatea lichidului la temperatura de 200C
1407 kg/m3
 densitatea vaporilor saturai la temperatura de 200C
31,176 kg/m3
 volumul specific al vaporilor supraînclzii la presiunea
 de 1,013 bar i temperatura de 200C
0,1373 m3/kg

4.

Substana de stingere a incendiului HFC – 227ea, are urmtoarele proprieti chimice:
 puritatea molecular
minimum
99,0
%
mol/mol;
 aciditatea (HCl echivalent) în concentraie masic
maximum 3 x 10-4 %
 coninutul de umiditate, în concentraie masic
maximum 1 x 10-3 %;
(respectiv, 10 ppm) ;
 reziduuri nevolatile
maximum 0,01 %.

5.

Proprietile toxicologice ale substanei de stingere a incendiului, HFC – 227ea, sunt
urmtoarele:
 concentraie volumic letal de HFC – 227ea în aer
la o durat de expunere de 4 ore (ALC)
> 80% (20% O2);
 nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie
volumic de HFC – 227ea în aer de
9%
 cel mai mic efect advers observabil (LOAEL) la o concentraie
volumic de HFC – 227ea în aer de
10,5%

6.

În tabelul 18.1 sunt prezentate caracteristicile de stingere ale substanei HFC –227ea
comparativ cu alte substane de stingere.
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TABEL 18.1
Caracteristicile de stingere ale substanei HFC – 227ea, în comparaie cu
dioxidul de carbon
Criterii
Structura sistem:
- înalt presiune

- joas presiune
Efectul de stingere

Domeniul de aplicare:
- combustibil lichid
- lichide
- instalaii electrice
Timpul de aciune
(deversare substan)
Cantitatea medie de agent de
stingere pentru 100 m3
Efecte asupra mediului
Nivel de oxigen în incinta dup
descrcare (%)

HFC – 227ea
(butelii)cilindri
de oel
17, 32, 67 litri
42 bar
butelii
25 bar
Efect chimic prin
oprirea reaciei în
lan a combustiei

CO2
(butelii) cilindri
de oel
67 litri
Rezervoare de
1000 –10000 kg
Reducere de
oxigen

Da
Da
Da

Da
Da
Da

rapid,
10 secunde
64 kg
1 cil. de 67 litri
ODP = 0 (factor de
epreciere a stratului
de ozon)
19,3%

lung,
60 secunde
135 kg
3 cil. De 45 litri
efect de sera

10,5%
periculos pentru
viata

Mecanismul stingerii incendiilor cu substana HFC – 227ea. Domenii recomandate
pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu substana HFC – 227ea
7.

Aciunea substanei de stingere HFC – 227ea asupra incendiilor este de tip chimic prin
inhibarea reaciilor de oxidare ce se produc între combustibili i oxigen.

8.

Când este acionat sistemul de stingere, substana HFC – 227ea circul prin conducte
în faza lichid i se transform în vapori la destinderea prin duzele de refulare în
spaiul protejat. Destinderea substanei de stingere este însoit de scderea
temperaturii în incint, iar rcirea în continuare a atmosferei face ca vaporii din aer s
condenseze, creând o cea groas.

9.

Introducerea rapid a substanei de stingere gazoase în spaiul protejat face ca
presiunea s creasc pân la aproximativ 1 mbar.

10.

Substana de stingere HFC – 227ea este recomandat pentru stingerea incendiilor din
clasele :
 A: materiale solide;
 B: lichide inflamabile;
 C: gaze.
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ANEXA NR.19
Proprietile substanei de stingere IG – 541
1.

Substana gazoas cu denumirea comercial IG – 541, folosit ca substan (agent) de
stingere cu indicativul IG – 541, este un amestec de trei gaze, în urmtoarele
concentraii volumice:
 azot
52%;
 argon
40%;
 dioxid de carbon
8%.

2.

Utilizarea gazului IG – 541 ca substan de stingere a incendiului este admis numai
dac are avizele i agrementele tehnice legale.

3.

Proprietile fizice principale ale substanei de stingere a incendiilor IG – 541, sunt
urmtoarele:
 masa molecular
34
 temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar
(absolut)
-1960C
 temperatura de îngheare
-78,50C
0
 presiunea vaporilor la temperatura de 20 C
152 bar abs.
 volumul specific al vaporilor supraînclzii la presiunea
de 1,013 bar i temperatura de 200C
0,697 m3/kg

4.

Gazul IG – 541 este incolor i inodor.

5.

Proprietile chimice ale substanei de stingere IG – 541 sunt prezentate în tabelul
19.1.
TABEL 19.1
Proprietile chimice ale substanei de stingere IG – 541
Proprietatea

Puritatea molecular în
concentraie volumic,
minimum
Coninutul de umiditate, în
concentraie masic
maximum
Oxigen, în concentraie
masic maximum

Azot

Gazul component
Argon
Dioxid de carbon

99,99%

99,997%

99,5%

5 10-6%

4 10-6%

10 10-6%

3 10-6%

3 10-6%

10 10-6%

6.

Proprietile toxicologice ale substanei IG – 541:
 nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie volumic de IG – 541
în aer de 43 %;
 cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie volumic de
IG – 541 în aer de 52 %;

7.

IG – 541 este un gaz nepoluant, ecologic, nu atac stratul de ozon i nu este toxic.

8.

Proprietile substanei IG – 541 de stingere a incendiilor comparativ cu alte substane
de stingere sunt prezentate în tabelul 19.2.
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TABEL 19.2
Proprietile substanei IG – 541 de stingere a incendiilor
comparativ cu dioxidul de carbon
Proprieti ale substanei de
stingere
Forma fizic de stocare la
temperatura ambiant
Concentraia volumic de
stingere a incendiului (%)
Caracteristica de stingere
Concentraia volumic de
oxigen (%)
Vizibilitatea în timpul
descrcrii
Sigurana personalului

Scderea temperaturii
Evacuarea substanei dup
descrcare
Verificarea cantitii de
substan din butelia de
depozitare
Timpul întârzierii descrcrii
Timp de descrcare
Efectul asupra mediului

IG – 541

CO2

Gazoas

Lichid

34 - 50%

34 - 75%

Reduce oxigenul necesar
arderii (crete CO2,
favorizând sporirea
respiraiei)

Reduce oxigenul
necesar arderii

Scade de la 21% la 12%

Scade de la 21% la
15% sau mai puin

Fr efect

Scdere sever

Viaa e sigur la
concentraia volumic de
stingere standard

Atmosfera nu
întreine viaa

Ventilare normal sau
puternic

foc rece cu posibile
formri de zpad
pe componentele
sensibile
Ventilare puternic;
extracie inferioar

Verificarea presiunii fiecrei
butelii

Cântrirea fiecrei
butelii

Panou de comand
electronic
60 secunde
Ecologic compatibil

Mecanic sau
electronic
60 secunde
Ecologic compatibil

Minimal

Mecanismul stingerii incendiilor cu IG – 541. Domenii recomandate pentru instalaii
de stingere a incendiilor cu IG – 541
9.

Substana de stingere IG – 541 acioneaz la stingerea incendiului prin reducerea
concentraiei de oxigen, din atmosfera spaiului închis, pân la valoarea limit la care
arderea (combustia) înceteaz.

10.

Efectul de stingere a incendiului în spaiul protejat are loc prin reducerea coninutului
de oxigen la aproximativ 12,5%, în timp ce coninutul de dioxid de carbon crete la
circa 4%.

11.

Timpul de stingere a incendiului cu gaz IG – 541 trebuie s fie de maximum 22 de
secunde pentru incendiu de clasa A i 17 secunde pentru incendiu de clasa B.

12.

Substana IG – 541 se utilizeaz la stingerea incendiilor de materiale i substane
combustibile care prin ardere nu furnizeaz ele însele oxigenul necesar combustiei,
sau sunt caracterizate prin ardere de suprafaa. Substana IG – 541 nu se utilizeaz
pentru stingerea incendiilor în profunzime (focuri mocnite).
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13.

Se recomand utilizarea substanei IG – 541 pentru stingerea incendiilor la:
 incinte cu tehnic de calcul: (reele de calculatoare, bnci de suporturi
magnetice, tunele de cabluri, sub pardoselile înalte ale centrelor de calcul etc.);
 incinte cu aparatur i echipamente electronice sau de telecomunicaii
(diagnosticri, tratamente i cercetri medicale, centrale telefonice, staii
radio/TV, centre de comunicaii, staii de satelit, reea telefonie celular, etc.);
 incinte din producie i transporturi (camere de comand, calculatoare de
proces, sisteme robotice, linii automate de producie, echipamente i
generatoare electrice, laboratoare, vopsitorii, simulatoare de zbor, control trafic
aerian, maritim, fluvial sau rutier, etc.);
 incinte cu valori: (tezaure, muzee, biblioteci, galerii de art, colecii, arhive,
depozite etc.).
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ANEXA NR.20
Proprietile substanei de stingere IG – 01
1.

Substana gazoas cu denumirea chimic argon (Ar) este folosit ca substan de
stingere a incendiului sub indicativul IG–01.

2.

Utilizarea argonului ca substan de stingere a incendiului este admis numai dac are
agrement tehnic.

3.

Proprietile fizice principale ale argonului sunt urmtoarele:
 masa molecular
 temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar
 temperatura de îngheare
 temperatura critic
 presiunea critic
 densitatea critic
 volumul specific la presiunea de 1,013 bar i
temperatura de 200C

39,948
-185,90C
-189,40C
-1,22,30C
49,0 bar
536 kg/m3
0,602 m3/kg

4.

Argonul este un gaz incolor, inodor i inert din punct de vedere chimic.

5.

Argonul face parte din categoria gazelor nobile sau rare (alturi de neon, heliu, kripton,
xenon i radon) existente în aerul atmosferic. Concentraia volumic procentual a
argonului în aerul atmosferic este de 0,9327%.

6.

Proprietile chimice principale ale argonului, sunt:
 puritatea, în concentraie volumic, minimum
 coninutul de umiditate, în concentraie masic, maximum

99,9%
50 10-6

7.

Coeficientul de solubilitate a argonului în ap, este de 0,0343 la temperatura de 250C
i 0,0300 la temperatura de 370C.

8.

Argonul se dizolv, ca i celelalte gaze inerte, în alcool etilic, benzen i ciclohexan.

9.

Proprietile toxicologice ale argonului:
 nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie volumic de argon în
aer de 43 %;
 cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie volumic de
argon în aer de 52 %;

10.

Argonul este un gaz ecologic (nepoluant), nu atac stratul de ozon i nu este toxic.

11.

Ca substan de stingere a incendiului, argonul are urmtoarele proprieti:
 nu distruge obiectele i materialele stinse;
 ptrunde în cele mai mici orificii ale materialului aprins;
 are o conductibilitate termic redus i este un ru conductor de electricitate;
 nu se deterioreaz prin stocare (conservare îndelungat);
 nu este sensibil la variaiile de temperatur ale mediului din incinta protejat.

12.

În tabelul 20.1 se prezint caracteristicile argonului ca substan de stingere a
incendiilor comparativ cu cele ale dioxidului de carbon (CO2).

275

278

Tabelul 20.1
Caracteristicile argonului ca substan de stingere a incendiului,
comparativ cu cele ale dioxidului de carbon (CO2)
Caracteristicile substanei
de stingere a incendiului
Forma fizic de stocare la
temperatura ambiant
Concentraia volumic
procentual de stingere a
incendiului
Caracteristica de stingere
Concentraia volumic
procentual de oxigen
Vizibilitatea în timpul
descrcrii
Sigurana personalului

Scderea temperaturii

Evacuarea substanei dup
descrcare
Verificarea cantitii de
substan din butelia de
depozitare
Timpul întârzierii descrcrii
Timp de descrcare
Efectul asupra mediului

ARGON

CO2

Gazoas

Lichid

47,8%

34 - 75%

Reduce oxigenul
necesar arderii
Scade de la
21,9% la 12%

Reduce oxigenul
necesar arderii
Scade de la 21% la
15% sau mai puin

Fr efect

Scdere sever

Viaa este sigur la
concentraia volumic
de stingere normat

Atmosfera nu întreine
viaa

Ventilare normal sau
puternic

Foc rece, cu posibile
formri de zpad
carbonic pe
componentele
sensibile
Ventilare puternic;
extracie inferioar

Verificarea presiunii
fiecrei butelii

Cântrirea fiecrei
butelii

Minimal

Panou de comand
electronic
60 secunde
Ecologic

Mecanic sau electronic
60 secunde
Ecologic compatibil

Mecanismul stingerii incendiilor cu argon. Domenii recomandate pentru instalaii de
stingere a incendiilor cu argon
13.

Argonul acioneaz la stingerea incendiului prin reducerea concentraiei de oxigen sau
a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera spaiului protejat, pân la o
valoare a concentraiei de oxigen de aproximativ 12%, la care arderea înceteaz.

14.

Argonul se utilizeaz la stingerea substanelor combustibile care prin ardere nu
furnizeaz oxigenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate prin ardere de
suprafa. Argonul nu se utilizeaz pentru stingerea incendiilor în profunzime (incendii
mocnite).

15.

Efectul optim în aciunea de stingere a incendiilor cu argon, se obine atunci când se
menine etaneitatea în spaiile închise (carcasele echipamentelor) i se realizeaz
concentraia necesar de stingere într-un interval de timp foarte mic (de ordinul
secundelor), care permite inhibarea procesului de ardere în atmosfer inert i
completa înbuire a focului.

16.

Timpul teoretic de stingere cu argon este de maximum 22 de secunde pentru incendiu
de clasa A i 17 secunde pentru incendiu de clasa B.
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17.

Argonul este folosit eficient pentru stingerea incendiilor la:
 echipamentele infrastructurii informaionale (dulapuri cu servere, dulapuri pentru
stocarea datelor, centre de calculatoare, automate bancare, uniti de telefonie
celular .a.);
 spaii de producie i camere de comand, sisteme robotice, linii automate de
producie, echipamente i generatoare electrice, laboratoare, vopsitorii,
simulatoare de zbor, control trafic aerian, maritim, fluvial sau rutier etc.;
 spaii care adpostesc valori deosebite (tezaure, muzee, biblioteci, galerii de
art, colecii, arhive etc.).
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ANEXA NR. 21
Proprietile substanelor tip HCFC Amestec A de stingere a incendiilor
1.

Amestecul de gaze lichefiate are compoziia chimic dat în tabelul 21.1 i este folosit ca
substan (agent) de stingere a incendiului cu indicativul HCFC Amestec A
TABEL 21.1
Compoziia chimic a substanei de stingere a incendiului HCFC/A
Componentul
Denumirea

Diclortrifluoretan
Clordifluormetan
Clortetrafluoretan
Izoprenil – 1 –
metilciclohexan

Formula
chimic

Indicativ

CHCl2 CF3
CHCl F2
CHCl fCF3

HCFC - 123
HCFC – 22
HCFC – 124

C10H10

Concentraia masic
procentual în
amestec
[%]
4,75
82,00
9,50

Tolerana
concentraiei masice
în amestec [%]

3,75

±0,5
±0,8
±0,9
±0,5

2.

Proprietile fizice principale ale substanei HCFC Amestec A de stingere a incendiilor,
sunt urmtoarele:
 masa molecular
92,9
 temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs.
-32,60C
 temperatura de îngheare
<-107,20C
 temperatura critic
1250C
 volumul critic
170 cm3/mol
 densitatea critic
580 kg/m3
0
 presiunea vaporilor la temperatura de 20 C
8,25 bar abs.
 densitatea lichidului la temperatura de 200C
1200 kg/m3
 densitatea vaporilor saturai la temperatura de 200C
31 kg/m3
 volumul specific al vaporilor supraînclzii la temperatura
de 200C i presiunea de 1,013 bar
0,259 m3/kg

3.

Proprietile chimice ale substanei HCFC Amestec A, exprimate în concentraii masice
procentuale, sunt urmtoarele:
 puritatea
minimum
99,9%
 aciditate
maximum
3 10-6%
 coninutul de ap
maximum
10 10-6%
 reziduuri nevolatile
maximum
0,01%
 materii sau sedimente în suspensie
neobservabile

4.

Stabilitatea i reactivitatea chimic a substanei HCFC Amestec A:
 în condiii normale, substana HCFC/A este un compus stabil;
 poate reaciona violent cu aluminiu, sodiu sau potasiu (toate sub form de
pudr);
 poate s detoneze dac este adus în contact cu litiu;
 se descompune termic în clorur de hidrogen, fluorur de hidrogen i fosgen.

5.

Proprietile toxicologice ale substanei HCFC Amestec A sunt urmtoarele:
 concentraia volumic letal de HCFC Amestec A la o durat de
expunere de 4 ore (4 – hL C50)

64%
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nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie
volumic de substan HCFC/A în aer de
cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o
concentraie volumic de HCFC/A în aer de

10 %;
10 %;

Mecanismul stingerii incendiului cu substana HCFC Amestec A. Domenii
recomandate pentru instalaii de stingere a incendiului cu substana de tip
HCFC Amestec A
6.

Substana HCFC Amestec A acioneaz asupra incendiilor prin inhibarea reaciei
chimice de oxidare a substanelor combustibile.

7.

Introducerea rapid a substanei de stingere în spaiul protejat, face ca presiunea s
creasc în spaiul respectiv, pân la aproximativ 1 mbar.

9.

Destinderea substanei de stingere HCFC Amestec A la ieirea din duzele de refulare,
este însoit de scderea temperaturii aerului în spaiul protejat, astfel c vaporii de
ap din aer condenseaz i se formeaz o cea groas.

10.

Substana HCFC Amestec A este recomandat pentru stingerea incendiilor de
materiale combustibile solide (clasa A), lichide inflamabile (clasa B) i gaze
combustibile (clasa C).
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ANEXA NR. 22
Proprietile substanelor tip HFC-125 de stingere a incendiilor
1.

Substana gazoas cu denumirea chimic pentafluoretan, având formula chimic
CF3CHF2, este folosit ca substan de stingere a incendiilor cu indicativul HFC–125.

2.

Utilizarea substanei HCF-125 la stingerea incendiilor este admis numai dac are
certificarea, avizele i agrementele tehnice legale.

3.

Proprietile fizice principale ale substanei de stingere HFC-125 (conform standardul
de referin SR EN 15004 – 4: 2008) sunt urmtoarele:

masa molecular
120,02

temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs.
-48,500C

temperatura de îngheare
-103,000C

temperatura critic
66,250C

presiunea critic
35,95 bar abs.

volumul critic
210 cm3/mol

densitatea critic
571,9 kg/m3
0

presiunea vaporilor la temperatura de 20 C
12,09 bar abs.

densitatea lichidului la temperatura de 200C
1218 kg/m3

densitatea vaporilor saturai la temperatura de 200C
76,92 kg/m3

volumul specific al vaporilor supraînclzii la temperatura
de 200C i presiunea de 1,013 bar
0,1974 m3/kg

4.

Proprietile chimice ale substanei de stingere HFC-125, exprimate în concentraii masice
procentuale, sunt urmtoarele:

puritatea
minimum
99,6%

aciditate
maximum
3 10-6%

coninutul de ap
maximum
10 10-6%

reziduuri nevolatile
maximum
0,01%

materii sau sedimente în suspensie
neobservabile

5.

Proprietile toxicologice ale substanei HFC-125 sunt urmtoarele:

concentraia volumic letal de substan HFC-125 la
o durat de expunere de 4 ore (ALC)
>64%

nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentraie
volumic de substan HFC-125 în aer de
7,5%;

cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o
concentraie volumic de HFC-125 în aer de
10 %;

limita de expunere acceptabil (LEA) pentru HFC-125
la 1000ppm/volum este de 8 ore pân la 12 ore expunere continu.

6.

Substana HFC-125 este un produs ecologic, nu atac statul de ozon (ODP= 0) i este
netoxic.
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Mecanismul stingerii incendiului cu substana HFC-125. Domenii recomandate pentru
instalaiile de stingere a incendiilor cu substana HFC-125
7.

Substana HFC-125 acioneaz la stingerea incendiilor prin inhibarea reaciei chimice
de oxidare (ardere) a substanelor combustibile.

8.

Substana HFC-125 se recomand pentru stingerea incendiilor din clasa A (lemn,
hârtie, esturi etc.) i clasa C (electrice).
Pentru utilizare la stingerea incendiilor din clasa B este necesar avizul productorului
de substan HFC-125 pentru fiecare aplicaie în parte.
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ANEXA NR. 23
Proprietile substanei de stingere FK-5-1-12
1. Substana cu denumirea chimic dodecafluor-2-metilpentan-3-1, având formula chimic
CF3CF2C(O)CF(CF3)2 este folosit ca substan de stingere a incendiilor sub indicativul
FK-5-1-12.
2. Utilizarea substanei de stingere a incendiilor FK-5-1-12 este admis numai dac are
avizele i agrementele tehnice legale.
3. La temperatura mediului ambiant de 200C, substana FK-5-1-12 este un lichid clar, fr
culoare (incolor) i fr miros (inodor).
4. Substana FK-5-1-12 este stocat în butelii (cilindri) din oel, fiind presurizat cu azot la
presiunea de 25 bar (abs) la temperatura de de 200C (presiune joas), respectiv la presiunea
de 42 bar (abs) la temperatura de 200 C (presiune înalt).
5. Proprietile fizice principale ale substanei de stingere a incendiilor FK-5-1-12, sunt
urmtoarele :
x masa molecular
316.04
x temperatura de fierbere la presiunea de 1.013 bar (absolut)
49.2 0C
x temperatura de îngheare
-108.0 0C
x temperatura critic
168.66 0C
x presiunea critic
18.646 bar
x volumul critic
494.5
cm3/mol
x densitatea critic
639.1 kg/m3
0
x densitatea lichidului la temperatura de 20 C
1616 kg/m3
x densitatea vaporilor saturai la temperatura de 200 C
4.3305 kg/m3
x volumul specific al vaporilor supraînclzii la presiunea de
1.013 bar (abs) i temperatura de 200 C
0.0719 kg/m3
x cldura latent de vaporizare la punctul de fierbere
88.0 kJ/kg
x cldura specific a lichidului
1.103 kJ/kg 0C
x cldura specific a vaporilor la presiunea de
1.013 bar (absolut)
0.891 kJ/kg 0C
x presiunea vaporilor la temperatura de 200C
0.3260
bar
(abs)
6.

Substana de stingere a incendiului FK-5-1-12 are urmtoarele proprieti chimice :
x puritatea molecular
minimum
99.0
mol/mol
x aciditatea în concentraie masic
maximum 3 x 10-6
x coninutul de umiditate, în concentraie masic
maximum 0.001 %
x reziduri nevolatile, în concentraie masic
maximum 0.03 %

%

7. Proprietile toxicologice ale substanei de stingere a incendiului FK-5-1-12, sunt
urmtoarele :
x indicele NOAEL – nici un efect advers observabil, la o concentraie volumic
procentual de substan FK-5-1-12 în aer de 10 %.
x indicele LOAEL – cel mai mic efect advers observabil, la o concentraie volumic
procentual de substan FK-5-1-12 în aer de > 10 %.
8. Concentraiile volumice procentuale (uzuale) de stingere a incendiilor (incendii din
clasele A, B) sunt 4.0 % < C < 10.0 % volume de substan FK-5-1-12 în aerul încperii
protejate împotriva incendiului.
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În tabelul 23.1 sunt redate concentraiile volumice procentuale, C [%], de substan FK5-1-12 pentru stingerea incendiilor, respectiv concentraiile minime de proiectare, pentru
incendii clasa B, incendii de suprafa clasa A i pentru alte substane combustibile.
Tabelul 23.1.
Concentraiile volumice procentuale de substan FK-5-1-12 de stingere a incendiilor,
respectiv minime de proiectare
Substana combustibil

Concentraia volumic procentual C [%]
de stingere
minim de proiectare

Incendii clasa B
Heptan
Metiletil keton
Aceton
Alcool etilic
Alcool metilic
Incendii de suprafa clasa A

4.5

5.9

4.5
5.5
6.5
4.0

5.9
7.2
8.5
5.6

9. În tabelul 23.2 sunt prezentate caracteristicile de stingere a incendiului, ale substanei
FK-5-1-12, comparativ cu alte substane de stingere.
Tabelul 23.2
Caracteristicile de stingere a incendiului, ale substanei FK-5-1-12, în comparaie cu alte
substane de stingere.
Proprieti
Concentraia
volumic
procentual
(uzual)
de
stingere a incendiului
Indicele NOAEL
Coeficient de siguran
Temperatura de fierbere la
presiunea normal de 1.013
bar (abs)

FK-5-1-12

HFC-125

HFC-227ea

Gaze
inerte

CO2

4-7.2%

8.7-12.1%

7.5-8.7%

38-40%

30-75%

10%
67-150%

7.5%
Nu

9%
3-20%

43%
7-13%

letal

49.20C

-48.50C

-16.40C

-196.00C

-

10. Timpul de deversare/inundare i respectiv de stingere a incendiului cu substana
FK-5-1-12 este sub 10 secunde.
11. La concentraiile volumice normale de stingere a incendiului (volume de substan FK-51-12 în aer) de 4.0 % < C < 7.2 %, concentraia volumic a oxigenului din aerul camerei
protejate împotriva incendiului, scade nesemnificativ, de la 21 % la 20.2 %, astfel c aceast
scdere a concentraiei de oxigen nu prezint pericol pentru persoane.
12. În tabelul 23.3 se prezint timpul de evacuare a persoanelor din încperile (spaiile)
inundate cu substana de stingere a incendiului FK-5-1-12, în funcie de diferite concentraii
volumice procentuale de substan FK-5-1-12 în aerul încperii.
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Tabelul 23.3
Timpul de evacuare a persoanelor din încperile (spaiile) inundate cu substana de stingere
a incendiului FK-5-1-12
Concentraia volumic
Timpul de evacuare a
procentual de
persoanelor din încperile
Tipul încperii (spaiului)
substan de stingere a
inundate cu substana de
protejat împotriva incendiului
incendiului în aerul
stingere a incendiului FK5-1-12
încperii[C]
Încpere (spaiu) ocupat (în
Evacuare posibil sub 5.0
mod normal) permanent de
9 % < C < 10.5 %
minute
persoane
Evacuare posibil sub 1.0
Încpere (spaiu) neocupat
minut, sau trebuie folosite
(în mod normal) permanent
C > 10.5 %
mti sau aparate de
de persoane
respirat
13. Substana de stingere a incendiului FK-5-1-12 nu las reziduri pe echipamentele din
spaiul protejat.
14. Substana de stingere a incendiului FK-5-1-12 are un coeficient (factor) de distrugere
(depreciere) a stratului de ozon ODP = 0, o durat de remanen în stratosfer a produilor
de descompunere termic ALT de numai 5 zile i un coeficient de înclzire global GWP =
1.0 (egal cu al dioxidului de carbon).
Mecanismul stingerii incendiilor cu substana FK-5-1-12. Domenii recomandate pentru
instalatiile de stingere a incendiilor cu substana FK-5-1-12.
15. Substana de stingere FK-5-1-12 acioneaz asupra incendiilor în dou moduri :
x termic, prin preluarea cldurii latente de vaporizare a lichidului FK-5-1-12 din
energia termic dezvoltat în procesul de ardere i ca urmare, prin scderea temperaturii
focarului i deci, rcirea corpurilor care ard ;
x chimic, prin eliberarea unor radicali care inhib reacia în lan de oxidare a
reactanilor i ca urmare, întreruperea procesului de ardere.
16. Când este acionat sistemul de stingere, substana FK-5-1-12 circul prin conducte în
faz lichid i se transform în vapori la destinderea prin duzele de refulare în spaiul
imediat, întrerupând arderea prin efectele termice i chimice precizate la art. 15.
17. Substana de stingere FK-5-1-12 este recomandat pentru stingerea incendiilor din clasele :
A – materiale solide ;
B – lichide inflamabile ;
C – gaz
18. Domeniile recomandate pentru stingerea incendiilor cu substana FK-5-1-12 sunt urmtoarele:
x muzee, galerii de arte, librrii, biblioteci ;
x depozite ;
x echipamente de procesare electronic a datelor ;
x camere de operare, camere de control, camere cu atmosfer controlat
x centre de supraveghere a traficului aerian, centre de telecomunicaii, camere de
cuplare/comand, centre de semnalizare de cale ferat ;
x centre financiare i bnci ;
x echipamente electronice i de procesare a datelor ;
x echipamente medicale i de laborator ;
x instalaii militare ;
x platforme petroliere i instalaii de gaze, fabrici petrochimice ;
x generatoare, staii de pompare ;
x camere de control industriale.
284

287

ANEXA NR. 24
Proprietile generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor

1.

Generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor sunt recipiente metalice de
diverse forme i mrimi care utilizeaz pentru generarea aerosolilor o substana solid
(tip SBK) ce conine sruri de potasiu. Fiecare recipient are încorporat un sistem
special, propriu, de activare independent al generatorului. Unele tipuri de generatoare
de aerosoli pot avea mecanism propriu de absorbie a cldurii.

2.

Pentru identificarea unei game de produse se pot utiliza o grupare de litere i cifre
având semnificaii determinate (tip generator, cantitate substan, declanare), i
anume:
 generator de aerosoli pentru stingerea incendiilor;
 cantitatea de agent de stingere (în grame);
 declanare manual.

3.

Principalele caracteristici ale instalaiilor cu generatoare de aerosoli pentru stingerea
incendiilor, sunt:
 viteza mare de stingere (de ordinul zecilor de secunde i eficiena superioar
comparativ cu alte sisteme convenionale);
 stocarea agent de stingere în recipiente fr presiune;
 produse ecologice (potenial nul de depreciere a stratului de ozon iar
timpul de viaa în atmosfer al aerosolului, neglijabil);
 anticorosive;
 diminueaz considerabil daunele materiale (jetul de aerosoli acioneaz strict
asupra focarului de incendiu i nu deterioreaz celelalte bunuri aflate în incint);
 netoxice (pentru oameni, animale sau plante);
 generatoarele de aerosoli sunt autonome i automate;
 generatoarele de aerosoli sunt realizate în diferite forme i mrimi (utilizabile în
funcie de volumul care trebuie protejat);
 instalare cu costuri reduse i rentabile economic.

4.

Proprietile fizice principale ale aerosolului descrcat de generatoarele sunt
urmtoarele:
 conductivitate electric:
- nula pân la 24000 V;
 corosivitate:
- nula;
 soc termic:
- nul;
 încrcare electrostatic:
- nula;
 reziduuri dup stingere:
- neglijabile;

5.

Din punct de vedere chimic, aerosolul este constituit din microparticule de compui de
potasiu i unele gaze în cantiti mici.

6.

Particulele de compui de potasiu sunt de dimensiuni atât de mici încât rmân în
suspensie un timp relativ lung, fiind purtate de curenii de convecie natural generai
de fenomenul de ardere. Aceasta conduce la creterea eficienei agent de stingere.

7.

Timpul maxim de stingere a incendiului cu aerosoli descrcai de generatoarele este
de 40 secunde (inhibarea are efect i dup timpul de descrcare).

8.

Proprietile ecologice ale aerosolului descrcat de generatoarele , sunt urmtoarele:
 potenialul de distrugere al stratului de ozon (O.D.P.) este nul;
 potenialul de înclzire global a atmosferei (G.W.P.) este nul;
 timpul de via în atmosfer (remanen, A.L.T.): între 30 i 120 min.
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9.

Forma i dimensiunile carcasei generatoarelor de aerosoli sunt realizate astfel încât s
corespund cerinelor funcionale. Carcasele pot fi cilindrice sau paralelipipedice.
Funcie de spaiul protejat i de mrimea produsului carcasa se poate realiza din
metal, mas plastic sau carton.

Mecanismul stingerii incendiilor. Domenii recomandate
10.

Activarea generatorului sub aciunea focului iniiaz reacia chimic a agentului de
stingere a incendiului i genereaz jetul de aerosoli care conine azot, ap i compui
de potasiu (aerosolul generat stinge incendiul prin inhibarea reaciei chimice de
ardere).

11.

Aerosolul fiind constituit din microparticule de compui de potasiu i unele gaze,
datorit raportului mare între suprafaa microparticulelor i masa acestora, cantitatea
necesar de material activ pentru stingerea incendiului este mic.

12.

Stingerea incendiului cu jetul de aerosoli se realizeaz prin dou aciuni: aciunea fizic
i aciunea chimic.

13.

Aciunea fizic de stingere este determinat de caracteristicile fizico - chimice ale
metalelor alcaline (litiul, sodiul, potasiul). Aceste elemente, în comparaie cu celelalte,
necesit cea mai mic energie de ionizare (au cel mai sczut potenial de ionizare).
Astfel, cu un aport mic de energie este posibil eliminarea electronilor de valen din
aceti atomi. Cantitatea necesar de energie de ionizare este furnizat de energia
flcrii. Ionizarea potasiului în timpul stingerii este indicat de culoarea violet a
flcrii. În acest fel energia flcrii se reduce în funcie de potenialul de ionizare al
elementelor respective prezente în ea.

14.

Aciunea chimic se bazeaz pe unele reacii în succesiune rapid (cu vitez mare)
între atomi i fragmente de molecule instabile (radicali), care au loc în flacr în timpul
arderii. Astfel de reacii constituie aa numitele reacii în lan ale radicalilor (reacii
radicalice în lan). Deoarece radicalii sunt instabili, ei tind prin reacii ulterioare
succesive, s ating un nivel final de stabilitate. Produii finali stabili sunt, printre alii,
dioxidul de carbon (CO2) i apa (H2O). Potasiul, provenit prin disocierea carbonatului
de potasiu, reacioneaz în timpul arderii cu radicali hidroxil (OH) liberi, formând
hidroxidul de potasiu (KOH), care este un compus foarte stabil. În aceast etap se
întrerupe reacia în lan a radicalilor liberi i flacra se stinge.

15.

Aerosolii se pot utiliza pentru stingerea incendiilor de tip A, B i C, precum i pentru
prevenirea exploziei amestecurilor de gaze i/sau pulberi (praf) cu aerul.

16.

Aerosolii sunt recomandai pentru stingerea incendiilor de substane gazoase, solide i
lichide, în special a celor care deriv din hidrocarburi (gaze naturale, produse
petroliere, combustibili, lubrifiani etc.) i a incendiilor la echipamente electrice cu
tensiuni pân la 24.000 V.

17.

Folosirea aerosolilor este recomandat i pentru stingerea incendiilor din construcii
civile, de producie sau depozitare (magazine, depozite, hoteluri, muzee, bnci, birouri,
hale, echipamente electrice sau electronice i altele similare).

18.

Aerosolii pentru stingerea incendiilor nu sunt recomandai pentru stingerea incendiilor
de metale piroforice i a substanelor care ard i mocnesc în lipsa oxigenului.
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ANEXA NR.25
Proprietile spumanilor concentrai i ale spumei folosite la stingerea incendiilor
1.

Spuma folosit la stingerea incendiilor este un agregat de bule umplute cu aer, format
dintr-o soluie apoas a unui spumant concentrat corespunztor.

2.

Spumantul concentrat poate fi:
 spumant concentrat proteinic (P), obinut din substane proteinice hidrolizate;
 spumant concentrat fluoroproteinic (FP) - spumant concentrat proteinic cu adaos
de ageni activi de suprafa fluorurai;
 spumant concentrat sintetic (S), bazat pe un amestec de ageni activi de
suprafa hidrocarbonai i care poate conine fluorocarburi cu stabilizatori
adiionali;
 spumant concentrat rezistent la alcooli (AR), care este rezistent la
descompunere atunci când se aplic pe suprafaa unui alcool sau a unor
solveni polari;
 spumant concentrat care formeaz film apos (AFFF), bazat pe un amestec de
hidrocarburi i ageni de suprafa fluorurai i care are capacitatea de a forma
un film apos pe suprafaa anumitor hidrocarburi;
 spumant concentrat fluoroproteinic FFFP), care formeaz un film apos pe
suprafaa anumitor hidrocarburi.

3.

În concordan cu rezultatele obinute la încercarea de performan la foc, spumantul
concentrat se clasific:
 pentru performanele de stingere : în clasele : I, II sau III;
 pentru rezistena la reaprindere, în nivelurile : A, B, C sau D.

4.
Clasele de performan la stingere i nivelurile de rezisten la reaprindere tipice,
anticipate pentru spumanii concentrai de tip AFFF, FFFP, FP, P i S sunt prezentate în
tabelul 25.1 (standard de referin SR EN 1568/1-4).
TABEL 25.1
Caracteristicile tipice previzibile pentru diferite tipuri de spumani concentrai
Tip
AFFF (nu AR)
AFFF (AR)
FFFP (nu AR)
FFFP (AR)
FP (nu AR)
FP (AR)
P (nu AR)
P (AR)
S (nu AR)
S (AR)

Clasa de performanta la
stingere
I
I
I
I
II
II
III
III
III
III

Nivel de rezistenta la
reaprindere
C
B
B
A
A
A
B
B
C
C

Formare de film
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

6.

Dac un spumant concentrat este indicat ca fiind corespunztor pentru a fi utilizat cu
ap de mare, concentraiile recomandate pentru utilizarea cu ap potabil i cu ap de
mare trebuie s fie identice.

7.

Înainte i dup condiionarea la temperatur, spumantul concentrat, declarat de ctre
furnizor c nu este afectat de congelare i decongelare, nu trebuie s prezinte, vizual,
nici un semn de stratificare i neomogenitate (SR EN 1568/1-4).
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8.

Orice sediment existent în spumantul concentrat înainte de îmbtrânirea forat,
trebuie s se disperseze printr-o sit cu ochiuri de 180 Pm i volumul procentual de
sediment nu trebuie s fie mai mare de 0,25%.

9.

Orice sediment existent în spumantul concentrat supus îmbtrânirii forate, trebuie s
se disperseze printr-o sit cu ochiuri de 180 Pm i volumul procentual de sediment nu
trebuie s fie mai mare de 1,0%.

10.

Înainte i dup condiionarea la temperatur, debitul spumantului concentrat nu trebuie
s fie mai mic decât debitul unui lichid de referin, cu vâscozitatea cinematic de 200
mm2/s.

11.

pH-ul spumantului concentrat, înainte i dup condiionarea la temperatur, nu trebuie
s fie mai mic de 6,0 i mai mare de 9,5 la temperatura de (20 r2)0C.
Dac exist o diferen mai mare de 0,5 uniti de pH între cele dou valori (înainte i
dup condiionarea la temperatur), spumantul respectiv trebuie desemnat ca fiind
„sensibil la temperatur“.

12.

Tensiunea superficial a soluiei spumante, preparat din spumantul concentrat,
înaintea condiionrii la temperatur, la concentraia de utilizare recomandat de
furnizor, trebuie s fie în limitele de r10% fa de valoarea caracteristic.
Dup condiionarea la temperatur, dac valoarea tensiunii superficiale a soluiei
spumante, este mai mic de 0,95 ori sau mai mare de 1,05 ori fa de valoarea
obinut înainte de condiionarea la temperatur, spumantul concentrat trebuie
desemnat ca fiind „sensibil la temperatur“.

13.

Diferena dintre tensiunea interfacial între soluia spumant preparat din spumantul
concentrat înainte de condiionarea la temperatur i ciclohexan i valoarea
caracteristic, nu trebuie s depeasc 1,0 mN/m sau 10% din valoarea
caracteristic, oricare valoare dintre acestea ar fi mai mare.
Dup condiionarea la temperatur, dac cele dou valori difer cu mai mult de 0,5
mN/m sau dac valoarea obinut dup condiionarea la temperatur este mai mic de
0,95 ori sau mai mare de 1,05 ori fa de valoarea obinut înainte de condiionarea la
temperatur, oricare dintre ele ar fi mai mare, spumantul concentrat trebuie desemnat
ca fiind „sensibil la temperatur“.

14.

Coeficientul de etalare a soluiei spumante, preparat din spumantul concentrat, pe
care furnizorul o revendic a fi de tip „care formeaz film“ înainte i dup condiionarea
la temperatur (determinat conform prevederilor SR EN 1568/1-4) trebuie s fie
pozitiv.

15.

Coeficientul de înfoiere (k) este raportul dintre volumul de spum i volumul soluiei
spumante din care spuma a fost generat.

16.

În funcie de valorile coeficienilor de înfoiere realizai, spumele se clasific în:
a) spum de joas înfoiere : k = 1 la 20;
b) spum de medie înfoiere : k = 21 la 200;
c) spum de înalt înfoiere : k > 201.

17.

Prin asociere, denumirile de joas, medie sau înalt înfoiere se aplic i
echipamentelor, sistemelor i spumanilor concentrai corespunztori.

18.

Spuma produs din spumantul concentrat, înainte i dup condiionarea la
temperatur, cu ap potabil i, dac este corespunztor, cu ap de mare sintetic,
trebuie s aib un coeficient de înfoiere de r 20% fa de valoarea caracteristic, sau
r1,0 din valoarea caracteristic, oricare din aceste valori ar fi mai mare.
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Dac oricare din valorile coeficientului de înfoiere, obinute dup condiionarea la
temperatur, este mai mic de 0,85 ori sau mai mare de 1,15 ori fa de valoarea
corespunztoare obinut înaintea condiionrii la temperatur, spumantul concentrat
trebuie desemnat ca „sensibil la temperatur“.
19.

Spuma produs din spumantul concentrat, înainte i dup condiionarea la
temperatur, cu ap potabil i, dac este corespunztor, cu ap de mare sintetic,
trebuie s aib un timp de drenaj de 25% de r 20% fa de valoarea caracteristic.
Dac orice valoare a timpului de drenaj 25%, obinut dup condiionarea la
temperatur, este mai mic de 0,8 ori sau mai mare de 1,2 ori fa de valoarea obinut
înaintea condiionrii la temperatur, spumantul trebuie desemnat ca fiind „sensibil la
temperatur“.

20.

Spuma produs din spumantul concentrat, înainte i dac spumantul concentrat este
desemnat ca „sensibil la temperatur“, dup condiionarea la temperatur, cu ap
potabil i, dac este corespunztor, cu ap de mare sintetic, trebuie s aib o clas
de stingere i un nivel de rezisten la reaprindere aa cum se specific în tabelul 25.2
(standard de referin SR EN 1568/1-4).
Tabelul 25.2
Timpi maximi de stingere i timpi minimi de reaprindere (în minute)
(standard de referin SR EN 1568/1-4)

Clasa de
performan
la stingere

I

II

III

Nivelul de
rezisten la
reaprindere
A
B
C
D
A
B
C
D
B
C
D

Încercare cu aplicare lent
Timp de
Timp de
stingere mai reaprindere
mic de
mai mare de
Nu este aplicabil
5
15
5
10
5
5
Nu este aplicabil
5
15
5
10
5
5
5
15
5
10
5
5

Încercare cu aplicare forat
Timp de
Timp de
stingere mai
reaprindere mai
mic de
mare de
3
3
Pt. A - 10
Nu este aplicabil
3
3
4
10
4
4
Nu este aplicabil
4
Nu este aplicabil

NOTE:
1 – Nu exist nivel de rezisten A pentru clasa III
2 – Clasele de performan la stingere i nivelurile de rezisten la reaprindere tipice pentru diferite
tipuri de spumani concentrai sunt precizate în standardul SR EN 1568/1-4.
3 – Pentru încercarea de performan la foc, clasa I este cea mai înalt, iar clasa III cea mai joas.
Pentru rezistena la reaprindere, nivelul A este cel mai înalt, iar nivelul D este cel mai jos. Spumanii
concentrai pot fi comparai dup fiecare factor separat, dar nu neaprat necesar în combinaie.
De exemplu, un spumant IC este superior unuia ID sau altuia IIC, atâta timp cât este superior la
stingere, dar inferior ca rezisten, la reaprindere.
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Mecanismul stingerii cu spum a incendiului. Domenii recomandate pentru
instalaiile de stingere cu spum a incendiilor
21.

Spuma utilizat pentru stingere formeaz o barier între substana combustibil i
oxigenul din aer, separând carburantul de comburant.

22.

Spumanii pentru stingerea incendiilor sunt utilizai pe scar larg pentru controlul i
stingerea incendiilor de lichide inflamabile i pentru inhibarea reaprinderii. De
asemenea, ei pot fi utilizai pentru prevenirea aprinderii lichidelor inflamabile i în
anumite condiii, stingerea incendiilor de solide combustibile.

23.

Spumanii concentrai, de fabricaie, grade i clase diferite, sunt adesea incompatibili i
nu trebuie amestecai, decât dac s-a stabilit dinainte c nu rezult o pierdere de
eficacitate inacceptabil.

24.

Spumanii pot fi utilizai în combinaie cu alte substane de stingere, în mod particular
cu dioxid de carbon i pulberi.

25.

Acolo unde spuma i pulberea pot fi aplicate simultan sau succesiv, utilizatorii trebuie
s se asigure c orice interaciune nefavorabil nu produce o pierdere de eficacitate
inacceptabil.

26.

Spumanii sunt adecvai pentru aplicarea pe suprafaa incendiilor de lichide nemiscibile
cu ap.

27.

Instalaiile de stingere a incendiilor cu spum nu se folosesc în cazurile în care este
interzis prezena apei, precum i atunci când substanele care ard pot reaciona cu
spumanii i pot forma amestecuri toxice sau explozibile.

28.

În instalaiile de stingere a incendiilor cu spum, se folosesc numai spumani, utilaje i
echipamente conform lrgislaiei în vigoare.
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ANEXA NR. 26
Proprietile pulberilor pentru stingerea incendiilor
1.

Componentul de baza al majoritii pulberilor stingtoare de incendiu este bicarbonatul
de sodiu.
Pulberea cu bicarbonat de sodiu, trebuie s fie în conformitate cu norma european
EN 615.

2.

În afara pulberii pe baz de bicarbonat de sodiu, se mai produc pulberi pe baz de
bicarbonat de potasiu, sulfat de amoniu, carbonat de sodiu, sulf, uree, diferite produse
ale borului.

3.

Amestecarea diferitelor tipuri de pulbere (ABC i BC) poate duce la aglutinare i
producerea de gaz va crete presiunea în rezervor la un nivel nesigur. S-a întâmplat ca
aceste creteri de presiune s provoace spargerea rezervoarelor i s determine rniri
corporale i distrugeri.

4.

Pulberea recuperat poate s fi fost contaminat anterior i s fi absorbit umezeal.
Dac este reciclat, pulberea poate eventual s devin aglutinat i s întrerup
curgerea pulberii, când se utilizeaz la un incendiu.

5.

Cu cât procentul de bicarbonat de sodiu este mai mare, cu atât capacitatea pulberii ca
substan de stingere crete, deoarece restul componentelor au rolul de a ameliora
mobilitatea pulberii i de a o feri de aglomerare la umiditate.

6.

Pulberile pe baz de bicarbonat de sodiu folosite în multe ri, sunt mcinate fin (1 cm3
de pulbere conine 25 de milioane de particule cu efect activ de stingere). Sporirea
fineei de mcinare peste o anumit limit nu mai duce la o intensificare a efectului de
stingere deoarece masa particulelor de pulbere fiind prea mic, energia lor cinetica
devine insuficient pentru a le permite ptrunderea în focarul de ardere.

5.

Sub aciunea cldurii produs la incendiu, bicarbonatul de sodiu se descompune
conform relaiei :
NaHCO3

Na2CO3 + CO2 + H2O

La descompunerea totala a 1 kg de pulbere de bicarbonat de sodiu, se degaj 0,26 kg
dioxid de carbon i se consum o cantitate de cldura necesar pentru evaporarea a
300 cm3 de ap, creia îi corespunde un efect de rcire de 0,11 kWh.
8.

Pentru vehicularea pulberii stingtoare în conductele instalaiei de stingere a
incendiului se utilizeaz un gaz propulsor care poate fi unul din gazele indicate în
tabelul 26.1.
Tabelul 26.1
Gaze propulsoare pentru pulberi stingtoare de incendiu

9.

Gaz propulsor Coninut maxim de ap %
Aer
0,006
Argon
0,006
CO2
0,015
Heliu
0,006
Azot
0,006
Cantitatea de gaz propulsor trebuie s fie calculat pentru zona de inundare cea mai
defavorabil hidraulic, astfel încât cantitatea necesar de pulbere s fie descrcat în
cel puin timpul de descrcare minim i trebuie s fie prevzut o cantitate
suplimentar de gaz propulsor pentru a goli rezervorul cu pulbere i pentru a permite
s fie curate conductele de distribuie la presiunea de lucru pentru o durat de cel
puin 1 min.
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10.

Când se utilizeaz CO2 ca gaz propulsor sistemul trebuie s fie proiectat cu atenie,
pentru a asigura c nivelul concentraiei de CO2 nu depete 5% în volum din incinta
protejat. CO2 trebuie s fie în conformitate cu norma european EN 25923.

11.

În figura 25.1 sunt prezentate nomogramele de dimensionare a conductelor principale
de transport a pulberii stingtoare de incendiu.

Mecanismul stingerii cu pulberi a incendiilor. Domenii recomandate pentru
instalaiile de stingere cu pulberi a incendiilor
12.

Pulberea acioneaz la stingerea incendiului prin descompunerea ei în contact cu
temperaturile ridicate dezvoltate în focar, având drept efect primar întreruperea
reaciilor de ardere în lan i ca efect secundar, rcirea i înbuirea focarului.

13.

Instalaiile fixe de stingere a incendiilor cu pulberi se prevd, conform reglementrilor
tehnice în vigoare i se utilizeaz pentru stingerea incendiilor de substane
combustibile solide, lichide sau gazoase.

14.

In instalaiile de stingere cu pulberi se utilizeaz numai pulberi pentru clasele de
incendiu definite în standard, verificate de ctre laboratoare autorizate.

15.

Pulberea stingtoare de uz general având drept componeni de baz bicarbonai sau
fosfai alcalini, se utilizeaz la stingerea incendiilor din clasele A, B i C, precum i a
celor din instalaii i aparate electrice sub tensiune. Aceasta pulbere nu se utilizeaz la
stingerea incendiilor din clasa D (ca de exemplu cele provocate de metale
pulverulente, piroforice, pentru care se utilizeaz pulbere special).
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Figura 26.1. Nomograme de dimensionare a conductelor principale de transport a pulberii:
a - pentru On = 0,0166 ... 0,063; b – pentru On = 0,025 ... 1
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ANEXA NR.27
Proprietile aburului ca substan de stingere a incendiului
Ca substana de stingere a incendiului este recomandat atât aburul saturat (care este
cel mai eficient), cât i aburul supraînclzit

2.

Aburul, ca substan de stingere a incendiului, este recomandat s se utilizeze în
instalaii fixe i semifixe, în special acolo unde exist o surs permanent de abur i
care asigur cantitatea de abur necesar funcionrii instalaiei de stingere.

Numrul de orificii de distribuie a aburului

1.

Diametrul interior al evii de distribuie abur (mm)

Figura 27.1. Nomogram pentru determinarea numrului de orificii de ieire a aburului
pentru stingerea incendiului.
Mecanismul stingerii cu abur a incendiilor. Domenii recomandate pentru instalaiile de
stingere cu abur a incendiilor
3.

Efectul de stingere al aburului se bazeaz pe reducerea concentraiei de oxigen în zona
de ardere, pân la o limita la care arderea înceteaz. Pentru aceasta este necesar o
concentraie volumic a aburului în aer de minimum 35%.
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4.

Instalaiile de stingere cu abur a incendiului se prevd în conformitate cu reglementrile
tehnice în vigoare i pot fi folosite pentru:
 stingerea incendiilor declanate pe suprafee mici (prin inundarea incintelor
închise cu volume mai mici de 500 m3), precum i pentru stingerea incendiilor la
rezervoare coninând fluide cu temperatura de inflamabilitate peste 1000C i un
volum mai mic de 5000 m3;
 limitarea propagrii incendiilor prin crearea de perdele de abur astfel amplasate
încât s constituie bariere continue de abur;
 prevenirea incendiilor i exploziilor în spaii în care pot apare scpri de fluide
inflamabile (explozibile), prin inundarea spaiilor respective pentru diluarea
amestecurilor de astfel de fluide.

5.

Instalaiile de stingere a incendiilor cu abur nu se utilizeaz în cazurile în care, în
spaiul supus inundrii exist:
 materiale care în contact cu apa ar reaciona violent;
 materiale care s-ar topi la temperatura jetului de abur;
 instalaii electrice sub tensiune;
 persoane care nu pot fi evacuate.
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ANEXA NR.28
registru de eviden a activitilor de control, verificri i revizii tehnice ale sistemelor i
instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane speciale
(conform anexei 7 din Normele generale privind aprarea împotriva incendiilor)
REGISTRU DE CONTROL
pentru instalaiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare i stingere a
incendiilor
________________________________
| Nr. crt. (fi) .............. |
|________________________________|
______________________________________________________________________________
| Denumirea instalaiei
|
|______________________________________________________________________________|
| Productor/importator/furnizor
|
|______________________________________________________________________________|
| Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)
|
|______________________________________________________________________________|
| Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement
|
|______________________________________________________________________________|
| Documentaie tehnic aferent certificatului
|
|______________________________________________________________________________|
| Persoana fizic/juridic ce a executat proiectarea
|
| Certificat atestare / autorizare
|
|______________________________________________________________________________|
| Persoana fizic/juridic ce a executat montarea
|
| Certificat atestare / autorizare
|
|______________________________________________________________________________|
| Persoana fizic/juridic ce execut verificarea, întreinerea, repararea
|
| Certificat atestare / autorizare
|
| Contract nr. ..................
|
| Perioada contractului
||______________________________________________________________________________|
| Solicitare service deranjamente
|
| Telefon, e-mail, fax
|__________________________________________________________________________|
| Personal responsabil
|
| Data
|__________________________________________________________________________|
Date evenimente
___________________________________________________________________________
|Nr. | Data |
Locul
| Evenimentul | Cauza | Aciune | Numele în clar|
|crt.|
|
|
|
| corectiv| - Semntura - |
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

NOT:
1. În registrul de control pentru instalaiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare,
limitare i stingere a incendiilor se consemneaz toate datele relevante privind:
a) executarea controalelor strii de funcionare, a operaiunilor de verificare, întreinere i
reparaii;
b) executarea de modificri;
c) acionrile în situaii de incendiu;
d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi,
declanri intempestive, teste, dezactivri temporare - cu menionarea cauzelor care le-au
determinat i a aciunilor corective efectuate.
2. Datele consemnate trebuie s indice clar i precis data (anul, luna, ziua, ora, dup caz,
minutele i secundele) i locul de producere a evenimentului.
3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunztor.
4. Registrul se completeaz pentru fiecare instalaie din dotare.
5. Se numete un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este
trecut în registru.
6. Se noteaz componentele înlocuite i cauzele înlocuirii.
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MODEL
1.

Denumirea (tipul) instalaiei fixe de stingere a incendiului …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

2.

Caracteristicile tehnice principale ale instalaiei fixe de stingere ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

3.

Data punerii în funciune a instalaiei fixe de stingere a incendiului ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………

4.

Data controlului, verificrii sau reviziei tehnice a instalaiei de stingere …….…………….
…………………………………………………………………………………………………………….

5.

Numele i prenumele persoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia tehnic a
instalaiei de stingere ……………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

6.

Calitatea (funcia) persoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia tehnic a
instalaiei
de
stingere,
denumirea
i
adresa
unitii
de
care
aparin
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7.

Elementele instalaiei de stingere verificate …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

8.

Constatri i propuneri de msuri tehnice pentru remedierea defeciunilor consemnate
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

9.

Executantul i perioada propus pentru executarea lucrrilor de reparaii curente sau reparaii
capitale ……………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………….……..…….…
…………………………………………………………………………………………………………

10.

Data repunerii instalaiei fixe de stingere a incendiului în stare de intervenie
………………………………………………………………………………………………..…………..

RESPONSABIL TEHNIC
CU EXPLOATAREA INSTALAIILOR FIXE
DE STINGERE A INCENDIILOR
…………………………………………….
…………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

SEMNTURILE PERSOANELOR
CARE AU EXECUTAT CONTROLUL,
VERIFICAREA SAU REVIZIA TEHNIC
A INSTALAIEI FIXE DE STINGERE A
INCENDIILOR

297

300

ANEXA NR.29
REGISTRU DE EVIDEN A LUCRRILOR DE REPARAII EFECTUATE LA
INSTALAIA DE STINGERE A INCENDIILOR
MODEL
1.

Numele i prenumele persoanei care ine evidena lucrrilor de reparaii………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.

Denumirea (tipul) instalaiei fixe de stingere a incendiului …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

3.

Data punerii în funciune a instalaiei fixe de stingere a incendiului ………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4.

Unitatea executant, numele i prenumele persoanelor care au executat lucrrile de reparaii
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5.

Descrierea lucrrilor de reparaii executate …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………….…
………………………………………………………………………………………………………..

6.

Data (perioada) de executare a lucrrilor de reparaii …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

7.

Numele, prenumele i funcia persoanelor care au verificat i recepionat lucrrile de reparaii
executate i unitatea de care aparin ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………….…
……..………………………………………………………………………………………………….

8.

Data repunerii în stare de intervenie a instalaiei fixe de stingere a incendiilor
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9.

Observaii
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………..…
…………………………………………………………………………………………………………

SEMNTURILE PERSOANELOR
CARE AU EXECUTAT LUCRRILE
DE REPARAII

SEMNTURILE PERSOANELOR
CARE AU VERIFICAT I RECEPIONAT
LUCRRILE DE REPARAII

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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ANEXA NR.30
UNITATE EMITENT
PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. __________din _________
Se elibereaz prezentul Permis de lucru cu foc dnei/dlui ____________________, ajutat de
care
urmeaz
s
execute
________________,
dna/dl.__________________,
folosind_________________ la (în)___________________ . Lucrrile încep la data de ____________
ora ____, i se încheie la data de__________ora ___
Premergtor, pe timpul i la terminarea lucrrilor cu foc se vor lua urmtoarele msuri:
1.Îndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrrilor i din
apropierea acesteia, pe o raz de_____metri, astfel:

2.Golirea, izolarea, splarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaiilor, prin:

3.Ventilarea spaiilor în care se execut lucrrile se realizeaz astfel:

4.Verificarea zonei de lucru i a vecintilor acesteia, înlturarea surselor de aprindere i a condiiilor
care favorizeaz producerea incendiilor i a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zon.
5.Începerea lucrrilor cu foc s-a fcut în baza buletinului de analiz nr._____din _______, eliberat de
________________________________(acolo unde este cazul).
6.Respectarea normelor de aprare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru :

7.În zona de lucru se asigur urmtoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8.Lucrrile cu foc deschis nu se execut dac sunt condiii de vânt
9.Pe timpul lucrrilor se asigur supravegherea acestora de ctre dna/dl___
10. eful serviciului public voluntar/privat pentru situaii de urgen este anunat despre începerea,
întreruperea i încheierea lucrrii.
11.Controlul msurilor de aprare împotriva incendiilor se asigur de ctre dna/dl_____________
12.Supravegherea lucrrilor cu foc se asigur de ctre dna/dl________________
13.Incendiul sau orice alt eveniment se anun la ______________prin _______________
14.Alte msuri specifice de aprare împotriva incendiului

15.Personalul de execuie, control i supraveghere a fost instruit asupra msurilor de aprare
împotriva incendiului
Responsabili
Numele i prenumele
Semntura
Emitentul
eful sectorului în care se execut lucrrile
Executanii lucrrilor cu foc
Serviciul public voluntar/privat pentru situaii de
urgen
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ANEXA NR.31
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
ÎN EXPLOATARE A INSTALAIEI FIXE DE STINGERE A INCENDIILOR
(MODEL)
1.

Denumirea (tipul) instalaiei fixe de stingere a incendiilor …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.

Denumirea unitii beneficiare ……………………………………………………………………

3.

Adresa unitii beneficiare …………………………..………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………

4.

Data punerii în funciune a instalaiei de stingere …………………………………………….

5.

Caracteristicile tehnice principale ale instalaiei de stingere ……...……………………..
………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………

6.

Reprezentantul unitii de exploatare care face predarea instalaiei ……………………
……………………………………………………………………………………………………………

7.

Reprezentantul unitii (beneficiar, proprietar) care ia în primire instalaia …………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Au fost predate i luate în primire urmtoarele pri i elemente componente ale instalaiei de
stingere a incendiului ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Observaii ……………………………………….. ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………..……
………………………………………………………………………………………………………...

8.

9.

10.

Cu ocazia predrii i primirii în exploatare a instalaiei de stingere a incendiilor, s-au predat
urmtoarele documente i acte justificative :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Localitatea …………………………
Data ………………………………

REPREZENTANTUL UNITII CARE
PRED INSTALAIA
(Semntura i tampila)

REPREZENTANTUL UNITII CARE
PRIME TE INSTALAIA
(Semntura i tampila)

…………………………………….

………………………………………….
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ANEXA NR.32
ZONAREA DUP ADÂNCIMEA MAXIM DE ÎNGHE
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ANEXA NR.33
TERMINOLOGIE

33.1. Instalaie alternativ în derivaie (conducte ap-aer sau ap-ap) – parte a unei
instalaii ap-ap care, în funcie de temperatura ambiant, este umplut selectiv cu ap sau
aer/gaz inert i care este controlat de o supap de control i semnalizare ap-aer sau
mixt.
33.2. Instalaie (conduct) ap-aer – instalaie a crei reea de conducte este umplut cu
aer sau gaz inert sub presiune
33.3. Instalaie (conduct) ap-ap – instalaie a crei reea de conducte este umplut
întotdeauna cu ap
33.4. Instalaie în derivaie ap-aer – parte a unei instalaii ap-aer sau a unei instalaii
alternative care este umplut permanent cu aer sau gaz inert sub presiune
33.5. instalaie cu preacionare – una sau mai multe instalaii ap-aer sau mixte, a cror
supap de control i semnalizare poate fi acionat de ctre un sistem independent de
detectare i semnalizare a incendiului în zona protejat
33.6. Sistem de stingere tip sprinklere toate componentele care ofer protecie local cu
sprinklere, alctuite din una sau mai multe instalaii sprinkler, reeaua de conducte racordate
la instalaie i la sursa (sursele) de ap;
33.7. Sprinkler (automat) – duz cu un element termosensibil de obturare care se
deschide pentru a refula apa pentru stingerea incendiului.

