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THE USE OF WATER SPRAY IN FIRE FIGHTING 

 
 The intervention of fire fighting teams requires a series of activities 
with the aim of limiting propagation and fire extinction. In the operational 
procedures of intervention, setting distance and safety measures takes an 
important place. The spray water facing the thick smoke may remove some of 
its components and allow better local visibility to discover focus and act on it 
directly, eliminating unnecessary water consumption. Using water spray is 
important for fire safety and in terms of reducing the amount of water used. 
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1. Introducere 
 
Deşi în prezent se dispune de o gamă foarte variată de agenţi 

de stingere, apa rămâne cea mai folosită, datorită calităţilor sale: se 
găseşte în cantităţi considerabile, este ieftină, este relativ uşor de 
procurat, are mare putere de răcire, este nevătămătoare. 

Efectul de stingere al apei se realizează prin: răcirea 
materialului care arde, izolarea suprafeţei incendiate de oxigenul din 
aer, acţiunea mecanică, atunci când apa se foloseşte sub formă de jet 
compact. 

Efectul principal al apei la stingerea incendiului îl constituie 
răcirea materialului care arde, prin absorbirea căldurii degajată în urma 
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arderii cu o viteză mai mare decât viteza cu care materialul combustibil 
absoarbe căldura necesară dezvoltării incendiului. 
 

2. Stingerea incendiilor utilizând apa pulverizată 
 

Una din regulile intervenţiei spune că incendiul trebuie 
cunoscut încă din momentul sosirii la locul acţiunii, iar recunoaşterea 
incendiului o dată începută va dura pe toată durata intervenţiei.   

Informaţiile culese le sunt necesare profesioniştilor pentru 
situaţii de urgenţă în a se proteja şi a lua cele mai bune hotărâri în lupta 
cu flăcările. Dacă atunci când se ajunge la locul intervenţiei primele 
date despre incendiul sunt aspectele ce-l caracterizează, fum, flăcări, 
temperatură sau zgomot produs, după începerea intervenţiei prin 
simpla refulare a unui jet pulverizat pe un perete putem deduce cam ce 
temperatură are acesta. Jetul pulverizat orientat în stratul gros de fum 
poate înlătura o serie din componenţii acestuia şi să permită o 
vizibilitate locală mai bună pentru a se descoperii focarul şi să se 
acţioneze direct asupra acestuia, eliminându-se consumul inutil de apă. 

Conform statisticilor făcute de pompieri la intervenţii, procentul 
cel mai mare de incendii la care aceştia au participat se găseşte în 
sfera volumelor închise sau semideschise, cele mai multe fiind 
amplasate în ansambluri de locuit. Pe de altă parte structura interioară 
a clădirilor devine din ce în ce mai complexă şi mai dezvoltată.  

Clădirile tind spre dimensiuni din ce în ce mai mari, astfel încât 
au în ele volume extinse ce pot reţine cantităţi ridicate de gaz de 
combustie. Materialele noi folosite, o dată aprinse, pot să ducă la 
producerea de mult fum, precum şi la dezvoltarea mai rapidă a 
flăcărilor. Folosirea de noi tehnologii de construcţie, aşa cum sunt 
ferestrele eficiente energetic, permit ca fumul şi gazele fierbinţi să fie 
păstrate în cameră incendiată un timp mai îndelungat, fapt ce duce la 
creşterea  pericolelor generate în caz de incendiu. 

La valoarea pagubelor cauzate de incendii ca urmare a 
proceselor de oxidare, a degajărilor de căldură, a fumului şi gazelor 
toxice, trebuie să adăugăm şi pagubele colaterale rezultate în urma 
operaţiunilor de stingere derulate de personalul de intervenţie prin 
refularea substanţelor de stingere asupra focarului.  

Sunt cunoscute cazurile când din cauza unui incendiu la unul 
din etajele superioare ale unui imobil supraetajat apar pagube mari 
datorate apei folosite la stingere la locuinţele dispuse sub cel incendiat. 
Un alt efect nefast în cazul refulării apei sub formă de jet compact este 
şocul mecanic al acestuia care are efecte negative asupra elementelor 
constructive sau de dotare ale clădirilor în timpul unei intervenţii. 
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Apa, substanţa de stingere cea mai folosită în caz de incendiu, 
prin refularea ei sub formă pulverizată poate rezolva problemele 
prezentate mai sus. 

Se foloseşte la stingerea incendiilor de lemn, cărbune, textile, 
chiar dacă acestea se găsesc în încăperi cu praf (secţii de şlefuire la 
fabrici de mobilă) dat fiind faptul că pe timpul acţiunii de stingere, praful 
nu poate fi ridicat în aer, iar cel care se află în suspensie se depune. 
Şefii de ţeavă trebuie că ocupe poziţii cât mai aproape de zona de 
ardere, deoarece cu jeturile pulverizatoare nu se poate atinge punctele 
mai îndepărtate. 

În ceea ce priveşte lichidele combustibile, apa pulverizată se 
foloseşte numai pentru stingerea celor care au o temperatură de 
inflamabilitate a vaporilor de peste 60 0C.  

Efectul apei pulverizate în cazul stingerii lichidelor combustibile 
se explică astfel: o parte din picături ajung în zona de ardere şi trec în 
stare de vapori, reducând cantitatea de gaze combustibile, oxigenul 
precum şi temperatura de ardere, iar alte picături ajung pe suprafaţa 
lichidului şi formează cu acesta o emulsie incombustibilă. 

Apa pulverizată se foloseşte şi pentru stingerea incendiilor de 
substanţe gazoase care ies cu presiune redusă prin orificii. (în cazul 
presiunilor mari nu se foloseşte, deoarece picăturile de apă nu pot 
ajunge în zona de ardere).  

Efectul de stingere se realizează prin reducerea temperaturii de 
ardere şi împiedicarea accesului oxigenului în zona de ardere. 
 

3. Concluzii  
 
■ Folosirea apei sub formă pulverizată prezintă următoarele 

avantaje: măreşte de mai multe ori randamentul de stingere, 
micşorează simţitor consumul de apă, nu provoacă deteriorarea 
obiectelor sau materialelor,  poate fi folosită în încăperi unde există praf 
combustibil. 

 
■ Mărirea randamentului de stingere se explică prin faptul că 

apa pulverizată având picăturile cu dimensiuni mici, se evaporă într-un 
timp mai scurt, ceea ce determină scăderea temperaturii de ardere, 
formarea unei însemnate cantităţi de abur care reduce volumul de 
vapori şi gaze combustibile în zona de ardere şi împiedică accesul 
oxigenului în acea zonă. 

 
■ De asemenea nu trebuie neglijată utilitatea folosirii apei 

pulverizate pentru: înlăturarea fumului, diluarea sau dispersarea în 
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atmosfera înconjurătoare a gazelor şi vaporilor combustibili, protejarea 
servanţilor şi răcirea elementelor de construcţii şi a metalelor topite. 
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