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ADDITIVES’ USE, A FIRE FIGHTING OPTIMISATION 
PROCEDURE 

 
Fire is a phenomenon that leaves, even today, a lot of questions 

unanswered. The fire fighting actions currently involve many procedures and 
products to increase efficiency. Additives are used nowadays, worldwide, 
because they represent an alternative for preserving our resources. The result 
of researches made in foreign countries, and also in Romania in the early '80, is 
a strong argument for keep trying to use additives in fire fighting. 
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 1. Introducere 

 
 În epoca actuală a marilor inovaţii şi ale unor importante 

descoperiri în ceea ce priveşte economisirea şi conservarea resurselor 
naturale, contribuţia la salvgardarea acestor resurse şi a mediului 
înconjurător, în general, este binevenită. 

 
 2. Incendiul, elemente definitorii 

 
 Dicţionarul limbii române defineşte incendiul astfel:  
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„Foc mare care cuprinde şi distruge parţial sau total o clădire, o pădure 
etc.”  

 Totuşi, pentru a defini cât mai bine un fenomen, trebuie să se 
stabilească elementele care conduc la apariţia acestuia, precum şi 
dezvoltarea şi consecinţele lui. Aceste elemente pot fi exprimate 
succint prin: existenţa combustibilului şi acţiunea unei surse de 
aprindere, iniţierea şi dezvoltarea unei arderi şi scăparea ei de sub 
control, producerea de pierderi de vieţi şi/sau materiale în urma arderii, 
necesitatea intervenţiei printr-o acţiune de stingere cu scopul 
întreruperii şi lichidării procesului arderii. 

 
 3. Metode şi procedee de stingere a incendiilor 

 
 Metodele sau procedeele de întrerupere ale unei arderi sunt: 

răcirea zonei de ardere, care se realizează prin introducerea unor 
substanţe cu o temperatură mai joasă şi cu căldură specifică mai mare, 
astfel încât să preia o parte din căldura necesară continuării procesului 
de ardere (drept urmare, viteza de ardere se micşorează, iar cantitatea 
de căldură degajată se reduce în mod simţitor); izolarea materialelor şi 
substanţelor combustibile de aerul atmosferic, constând în izolarea 
materialului care arde, de aerul atmosferic, folosind mijloace adecvate 
sau în oprirea accesului aerului şi a gazelor combustibile în spaţiile în 
care s-au produs incendiile; reducerea conţinutului minim de oxigen în 
substanţele gazoase, în amestecul de vapori-aer sau în aerul care 
participă la ardere prin introducerea unor substanţe care nu întreţin 
arderea; introducerea de inhibitori în spaţiile în care se produc reacţii 
de ardere, procedeul bazându-se pe capacitatea unor substanţe 
deosebit de active, denumite inhibitori care, introduse într-un sistem de 
reacţie, au proprietatea de a încetini sau opri reacţia; folosirea 
substanţelor explozive, pentru stingerea unor categorii de incendii cum 
sunt cele de păduri, în special de coronament care se dezvoltă cu 
violenţă, cele de sonde în erupţie, sau la rezolvarea unor situaţii 
deosebite; reducerea temperaturii substanţelor aprinse prin 
amestecarea maselor de lichid aprinse; astfel, din momentul în care 
combustibilul lichid se aprinde, temperatura pe suprafaţa lui creşte şi 
după un anumit timp devine egală cu punctul de fierbere şi la începutul 
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arderii, în apropierea suprafeţei libere a combustibilului, se formează un 
strat încălzit, de grosime mică, nedepăşind câţiva centimetri, iar în 
straturile de adâncime lichidul combustibil rămâne rece; îndepărtarea 
substanţelor combustibile din zona de ardere, procedeul folosindu-se, 
de obicei, la incendii de acoperişuri şi planşee combustibile, la grupurile 
de clădiri combustibile, la depozite de material lemnos, la incendii de 
păduri etc. 

 De cele mai multe ori, pentru stingerea incendiilor din clasa A 
(incendii de materiale solide, a căror combustie are loc în mod normal 
cu formare de jar, cum ar fi: lemn, hârtie, materiale textile, rumeguş, 
cauciuc etc.), soluţia cea mai eficientă, la îndemână şi ieftină este apă, 
sub formă de jet compact, jet pulverizat, ceaţă, abur sau chiar zăpadă. 
 Efectul de stingere a incendiului cu apă se realizează, în 
principal, prin răcirea materialului care arde, dar şi prin izolarea 
suprafeţei incendiate faţă de oxigenul din aer, cât şi prin acţiune 
mecanică. 

 Un concept relativ nou în domeniu este sistemul de stingere cu 
ceaţă de apă, care a apărut în urma numeroaselor cercetări, în vederea 
acoperirii tuturor cerinţelor şi exigenţelor impuse de protecţia împotriva 
incendiului, fiind o alternativă a altor sisteme: haloni, gaze inerte, CO2, 
sprinklere şi prezentând multe avantaje în raport cu metodele mai sus 
menţionate. 

 Apa pură, sub formă de ceaţă are capacitatea de a stinge 
incendii cu mare putere calorică: focuri de lichide inflamabile, gaze 
(solvenţi, hidrocarburi), focuri provenind de la echipamente electronice, 
cabluri, lemn, hârtie. Este cel mai simplu şi mai ieftin sistem de 
stingere, utilizând o mică cantitate de apă. Domeniile de utilizare pentru 
stingerea incendiilor sunt multiple: depozite de lichide inflamabile, 
posturi trafo, rezervoare cu gaz, galerii de cabluri, localuri tehnice, 
motoare, turbine, rezervoare de ulei [1]. 

 Aburul ca agent de stingere este utilizat în industria chimică şi 
petrolieră. Stingerea cu abur se bazează în special pe reducerea 
volumului aerului din spaţiul în care are loc arderea. Efectul de stingere 
al aburului se bazează mai ales pe diluarea concentraţiei de oxigen, în 
zona de ardere, până la o limită la care continuarea arderii devine 
imposibilă. Aburul ca agent de stingere este indicat să se utilizeze în 
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instalaţii fixe şi semifixe, în special acolo unde există pentru procesul 
tehnologic o instalaţie de abur, permanent în funcţiune [1]. 
 
 4. Procedee de stingere a incendiilor  
 prin utilizarea aditivilor 

 
 Cercetările în domeniu au relevat faptul că în situaţii similare 

apa îmbunătăţită, aditivată cu substanţe polimerice, de regulă, poate 
aduce „plusuri” considerabile procesului de stingere a incendiilor. 

 Primele încercări de utilizare a aditivilor în domeniul stingerii 
incendiilor au fost făcute în anul 1969 de către Brigada de Pompieri din 
New York, în cadrul aşa-numitelor experimente de utilizare a “apei fără 
frecare” (slippery water) utilizând ca aditiv polietilenoxidul.  

 Cu ajutorul unei autospeciale de stingere a incendiilor, echipată 
cu un rezervor suplimentar pentru soluţia concentrată de aditiv, s-au 
obţinut rezultate spectaculoase: debitul de apă la ţeava de refulare 
creşte cu 60 %; presiunea la pompă se reduce cu 20 %; distanţa de 
acţiune (bătaia) şi presiunea jetului creşte cu 100 %; reacţia în ţeava de 
refulare creşte cu 75 – 100 % [2], [3].  

 O serie de determinări experimentale privind utilizarea aditivilor 
în domeniul stingerii incendiilor au fost executate la Zürich, în Elveţia, 
iar rezultatele publicate în anul 1974. Au fost comparaţi 20 de polimeri 
în vederea utilizării acestora în instalaţii staţionare pentru stingerea 
incendiilor (instalaţii speciale de drencere şi sprinklere1) la hidranţi de 
incendiu, instalaţii mobile de stingere şi autospeciale.  

 Măsurătorile au urmărit determinarea pierderii de presiune într-
un furtun cu lungimea de 10 m şi diametrul interior de 19 mm. Debitul 
de apă a fost de aproximativ 1 l/s, viteza de curgere prin furtun fiind de 
4 m/s, iar numărul Reynolds de 6·104.  

 Aditivii au fost introduşi ca soluţii apoase concentrate cu 
ajutorul aerului comprimat [2], [4], [5]. 

1 SPRÍNKLER, sprinklere, s.n. Instalație pentru stingerea incendiilor în hale industriale. – 
Din fr., engl. sprinkler.  
Drencerele pentru stingerea incendiilor se prevăd la: ▪ încăperile cu pericol mare de 
incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru avioane, garaje mari etc., unde, din 
cauza propagării rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi utilizate cu destula 
eficienta alte mijloace de stingere; ▪ scenele teatrelor, expoziții si alte sali aglomerate, în 
care publicul se afla în prezenta unor cantități mari de materiale combustibile; ▪ depozite 
de materiale sau substanțe combustibile cu degajări mari de căldura (cauciuc, celuloid, 
alcooli etc.). 
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 Rezultatele cercetărilor prezentate mai sus au scos în evidenţă 
faptul că, pentru polietilenoxid şi pentru poliacrilamidă, costurile de 
utilizare sunt suficient de scăzute pentru justificarea utilizării în mod 
economic a aditivilor pentru stingerea incendiilor, nu sunt toxice, 
temperatura de descompunere a acestora este de aproximativ 
200...300 0C şi ard în totalitate pe parcursul acţiunii de stingere, fără a 
ajunge în apa uzată rezultată [2], [5]. 

 

 
 

Fig. 1   Rezultate ale determinărilor pentru polietilenoxid: 
Δh – reducerea pierderilor de sarcină la debit constant Q 

ΔQ – mărirea debitului de apă la menţinerea constantă a presiunii p 
Δl – creşterea lungimii de acţiune a jetului la menţinerea constantă a presiunii p 

 
 În ţara noastră cercetări în domeniul aditivării apei utilizate la 

stingerea incendiilor au fost făcute la începutul anilor '80 de Aureliu 
Leca şi Minodora Leca, respectiv în anul 2007 de Garibald Popescu, cu 
ocazia tezei de doctorat.  

 În principal, studiile au vizat aspectele hidraulice şi mai puţin 
influenţa apei aditivate asupra incendiului. 

 Conform informaţiilor postate pe diferite site-uri din străinătate, 
multe ţări au implementat sisteme de stingere a incendiilor folosind 
aditivi de generaţie nouă, cum ar fi Drench sau F-500, care 
îmbunătăţesc eficienţa stingerii şi nu au impact negativ asupra mediului 
înconjurător. 
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 5. Concluzii 

 ■ Modernizarea continuă a sistemelor şi instalaţiilor de stins 
incendii generează argumente solide pentru o mai largă deschidere 
către inovaţie, chiar dacă aceasta presupune cercetări mai amănunţite 
în domeniile deja studiate.  

 ■ Utilizarea aditivilor pentru stingerea incendiilor poate influenţa 
pozitiv atât componenta reală, vizibilă şi anume eficientizarea stingerii, 
care are ca rezultantă salvarea de vieţi şi bunuri materiale, dar şi 
componenta abstractă, partea economico-financiară a sistemului, 
aducând o reducere a cantităţii de apă utilizată şi/sau a energiei de 
pompare. 

 ■ Folosirea acestor soluţii pentru îmbunătăţirea proprietăţilor de 
stingere ale apei nu implică costuri ridicate de realizare sau modificare 
a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor şi a celor existente pe 
autospecialele de pompieri. 
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