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	7.3. Securitatea la incendiu
	Incendiu se referă la un proces de ardere autoîntreținută, care se desfășoară fără control în timp și spațiu, care produce pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită o intervenție organizată în scopul întreruperii procesului d...
	Cele mai multe cazuri de destrugere a locuințelor este cauzate de către incendiu. Cunoașterea activității de combaterea a incendiilor este un adevărat plus pentru a menține, salva o clădire de autodestrugere. Pentru aceasta se efectuează regulat activ...
	1- Control periodic a stării securității împotriva incendiilor a obiectivului
	2- Controlul permanent asupra executării lucrărilor cu pericol de incendiu, respectarea regulelor de securitate contra incendiilor pe șantierul de construcție, la reconstruirea și reutilarea secțiilor, instalațiilor, atelierelor, depozitelor.
	3- Predarea  personalului a mejloacelor de stingerea a focului
	4- Instalarea în secții  a sistemelor automate de protecție contra incendiilor
	[11.pag.133]
	Măsurele de protecție împotriva incendiilor se clasifică în următoarele grupuri-
	1- Măsuri organizatorice
	2- Măsuri de exploatare
	3- Măsuri tehnice
	4- Măsuri speciale
	Fiece măsură este creată pentru a combaterea corectă a incendiilor. Măsurile organizatorice sunt create ca un suport pentru angajați, unde se instruiește fiece lucrător despre normativele de combaterea a incendiilor.
	Măsurile tehnice reprezintă măsuri de prevenirea a incendiilor la diverse sisteme de instalare, de încălzire, ventilare, etc.
	Măsurile specifice  reprezintă niște norme de interzicerea sau limitarea focului deschis în incinta unor încăperi de tip închis, deasemenea interzicerea executării lucrărilor cu folosirea substanțelor cu caracter exploziv sau incendiar.
	7.4. Mijloace de stingere a incendiilor
	În dependență de natura materialului arzător, există diverse tipuri de substanțe de stincere, însă cel mai disponibil și cel mai bun din punct de vedere economic reprezintă apa. Capacitatea de stingerii a apei reprezintă un nivel rapid datorită propri...
	1- Fluiditatea mare, ceia ce duce la distrugerea bunurilor materiale ce nu iau parte la procesul de stingere
	Capacitatea mică de umizire, ceia ce înrăutățește preocesul de stingere a materialelor fibroase, incusiv a lemnului
	2- Apa nu poate fi folosită pentru stingerea substanțelor cu care ea reacționează degăjind căldura sau fracții combustibile
	3- Cu apa nu se pot stinge lichidele mai ușoare decît apa și substanțe electrice sub tensiune [11.pag.158]
	Pentru a avea o capacitate mai mare de stingere, și de a putea intra în contact s-a invintat și alte materiale pentru combaterea incendiilor
	 Spuma- este o soluție perfectă pentru stingere și se folosește pentru substanțelor ce nu intră în reacțiune cu apa.
	 Stingerea cu gaze inerte – reprezintă o singere rapidă cu ajutorul gazelor cum sunt azotul, heliu, argonul, ce micșorează concentrația oxigenului în aer
	 Îvelitoarele – reprezintă niște pături din azbest folosite pentru stingerea focului pentr o suprafață mică sau pentru stingerea focului derect de pe corpul uman
	 Nisipul curat sau cernut – nisipul reprezintă ca un strat ce se cerne pe suprafața ce arde, ce absoarbe căldura și  izolează flăcările
	 Soluții apoase de săruri – reprezintă soluții de bicarbonat de natriu, clorură de calciu.
	Valorile limite de rezistență la foc și de propagare a focului pe suprafață a elementelor de construcție depinde de tipul de construcție, valoarea sarcinii, grosimea elementului, materalul din care aceasta este confecționată, prezența golurilor în con...

	22. Modern Pastoral: Bring the tranquility of nature into your home. Niki Bratman

