INIŢIEREA/POSTINIŢIEREA UNUI INCENDIU.
CONCEPTE CONEXE – partea I-a
Garibald POPESCU

INITIATION/COMMENCEMENT OF A FIRE.
RELATED CONCEPTS - part IThe article shall be issued on the main concepts of specific fire:
initiation and commencement of a fire; related conditions necessary for selfmaintenance mechanism for initiating/development of a fire; the concept of
fire/fire/burning/combustion-controlled controlled; the concept of uniqueness of
initiation/development of a fire; prevent initiation/development of a fire; the
concept of extinction in case of a fire.
Cuvinte cheie: incendiu, inițiere, post-inițiere, auto-intreținere,
prevenire, stingerea unui incendiu, concepte
Keywords: fire, initiation, after the initiation, maintenance, fire
prevention, extinguish a fire, concepts

1. Conceptul de terminologie specifică şi conexă la
incendiu/explozie
Aprindere - iniţiere a unei arderi.
Ardere/combustie - reacţie exotermă a unei substanţe
combustibile cu un comburant, însoţită în general, de emisie de flăcări
şi/sau emisie de fum.
Ardere mocnită - arderea unor materiale, fără emisie vizibilă
de lumină pusă în evidenţă, în general de fum şi creşterea temperaturii
în masa acestora.
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Ardere cu incandescenţă - ardere a unui material, în stare
solidă, fără flacără, cu emisie de lumină în zona de ardere.
Combustibil - material capabil să ardă.
Incendiu - caz particular al unei combustii; reprezintă arderea
auto-întreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care
produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale necesită
intervenţia organizată pentru întreruperea procesului de ardere.
Pericol - stare care precede unui eveniment (accident de
muncă, incendiu, explozie etc.); datorită importanţei pe care termenul o
prezintă, acesta, a fost adus la rang de concept; în relaţia om maşină/utilaj/instalaţie/activitate/mediu, există împrejurări, situaţii etc.,
care generează pericole controlabile prin măsuri, ce poartă numele de
măsuri de control; aplicarea acestor măsuri, presupun controlul prin
anularea pericolelor; termenul presupune acţiunea factorului uman
utilizând măsuri cu timp de acţiune/răspuns, imediat/redus, în sensul
că măsurile trebuiesc aplicate imediat pentru a controla o situaţie dată;
în sensul definiţiei, pericolul admite codomeniul de definiţie 0 ,1 .
Prevenirea incendiilor - totalitatea acţiunilor de împiedicare a
iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea
persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie.
Pericol de explozie - stare care precede unei explozii .
Pericol de incendiu - stare care precede unui incendiu.
Risc - probabilitate globală de realizare a unui eveniment;
(accident de muncă, incendiu, explozie etc.); datorită importanţei pe
care termenul o prezintă, acesta a fost adus la rang de concept; în
relaţia om - maşină/utilaj/instalaţie/activitate/mediu, există împrejurări,
situaţii etc., prin intermediul cărora se pot genera stări care pot fi
controlabile doar prin aplicarea de măsuri, denumite în continuare,
măsuri de control; aplicarea măsurilor puse în discuţie, presupun
controlul şi limitarea riscurilor, prin reducerea acestora, nu prin
anularea lor; termenul presupune acţiunea factorului uman utilizând
măsuri cu timp de acţiune/răspuns, pe termen lung, prin utilizarea
conceptului de previziune; în sensul definiţiei, riscul admite codomeniul
de definiţie (0 ,1 ; admite sinonimul risc la incendiu.
Risc de iniţiere a unui incendiu - probabilitate de iniţiere a
unui incendiu; admite sinonimele: risc de iniţiere a unui incendiu; risc de
apariţie a unui incendiu; risc de izbucnire a unui incendiu;
Risc de dezvoltare a unui incendiu - produsul scalar dintre
probabilitatea de producere a unui incendiu şi probabilitatea
consecinţelor generate de acesta.

[ ]

]

410

Stingere a incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi
întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee
şi mijloace specifice.
Temperatură de aprindere - temperatura minimă la care un
material combustibil degajă vapori sau gaze combustibile într-o anumită
cantitate, astfel încât după aprinderea/inflamarea acestora de la o sursă
de aprindere, materialul continuă să ardă fără aport caloric din exterior.
2. Conceptul de iniţiere a unui incendiu
Iniţierea unui incendiu, se poate defini prin intermediul funcţiei
implicite:
(1)
iniţiere incendiu = f ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = f ( x1 , x 2 , x31 , x32 , x 4 )
Variabilele care intervin în relaţia (1) sunt: x1 - mijlocul sau
elemente componente din structura sa;

x 2 - sursa (cu natură electrică

x31 - primul material care admite proprietatea că se
poate aprinde; x32 - aerul atmosferic care, pentru iniţiere, este

sau neelectrică);

necesar şi suficient să conţină oxigen, de exemplu, la presiune
atmosferică ( ≅ 0,1 MPa) în limitele (16...21) % O2 în aer; x 4 împrejurarea principală/împrejurările care a/au contribuit la realizarea
fenomenului.
Condiţia necesară şi suficientă ca o ardere să se iniţieze, să se
dezvolte/să se auto-întreţină, este ca fenomenul, să se dezvolte în
timp şi spaţiu şi să continue combustia de la faza de iniţiere/apariţia
focarului către faza de ardere lentă (cazul unei arderi mocnite, unei sau
a unei arderi cu incandescenţă).
Un caz particular al iniţierii unei combustii/arderi îl reprezintă
fenomenul de autoaprindere.
Condiţia necesară şi suficientă ca în continuare, combustia să
se dezvolte în timp şi în spaţiu, este ca aceasta să se auto-întreţină, şi
să continue spre faza de ardere lentă (cazul incendiilor).
3. Conceptul de post-iniţiere a unui incendiu
Dezvoltarea unui incendiu/unei arderi/unei combustii denumită
post-iniţiere incendiu, se poate defini prin intermediul funcţiei implicite:
post-iniţiere incendiu/dezvoltare incendiu =
(2)
g ( x5 , x6 , x7 ) = g ( x2 ' , x31 ' , x32 ' )
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În ecuaţia (2), după trecerea de la iniţiere la dezvoltare, sursa
'

definită prin x 2 cu natură flacără/„front de flăcări”; combustibilul
/materialul aflat de exemplu, în stare de agregare solidă, definit prin

'
care contribuie la continuitatea fenomenului de ardere, poate să
x31

reprezinte o reuniune de materiale combustibile, având un grad mai
mare /mai redus de combustibilitate, aflate în spaţiul incendiului,
determinate de o serie de elemente/factori: factor de masivitate,
'

densitate de volum, nivel/grad de combustibilitate, umiditate etc.; x32 ,
se defineşte ca fiind, cantitatea de oxigen în aer, care se modifică din
punct de vedere al concentraţiei, după cum spaţiul în care incendiul se
dezvoltă, este deschis/închis, respectiv concentraţia de oxigen în
atmosfera incendiului, nu suferă modificări, sau scade, după caz.
'

Dezvoltarea unui incendiu, implică necesitatea ca variabilele x j

să îndeplinească o serie de condiţii de legătură, denumite condiţii
necesare pentru dezvoltarea unui incendiu, dar nu şi suficiente, cum
sunt de exemplu:

x ' j = x ' j (t , s ) , j = 5,7

(3)

Procesul continuă în acest mod, până la realizarea
fenomenului de ardere generalizată, denumit în mod curent, flash-over.
3.1 Condiţii de legătură necesare mecanismului de
auto-întreţinere pentru iniţierea/dezvoltarea unui incendiu
Pentru iniţiere/dezvoltare incendiu, este necesar ca variabila
xi , să îndeplinească o serie de condiţii denumite de legătură, care
constituie condiţiile necesare dar nu şi suficiente:

xi = xi (t , s ) , i = 1,4 ,
d ( x2 , x31 ) ≤ d max .
Ts ≥ Ta ,
A
f* = t ,
V
m
ρ= ,
V
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

tapr . = t ( x2 , x31 ) ≥ tmin . ,

(9)

în care t - timpul, s - spaţiul, d - distanţa dintre sursa de aprindere şi

f * - factor de masivitate, At arie totală a elementului combustibil cu geometrie definită, V - volumul
elementului geometric combustibil cu geometrie definită, ρ - densitatea
elementului combustibil cu geometrie definită, m - masa materialului
combustibil cu geometrie definită, tapr . - timpul de acţiune a sursei
primul material potenţial să se aprindă,

asupra materialului combustibil.
Pentru auto-întreţinerea unui incendiu, relaţiile specificate
anterior, nu îndeplinesc în totalitate condiţiile de necesar şi suficienţă .
Dacă spre exemplu, sursa este definită ca fiind flacăra
deschisă, pentru realizarea iniţierii, este necesar dar nu şi suficient, ca
depăşească
temperatura de aprindere a materialului Ta , să
temperatura sursei

Ts ( Ts ≥ Ta ).

Dacă spre exemplu, sursa este definită ca fiind electricitatea
statică, pentru realizarea iniţierii, este necesar dar nu şi suficient, ca
energia minimă generată să depăşească energia minimă de aprindere
a materialului supus incendiului ( Emin . s ≥ Emin .a ); condiţia de suficienţă

pentru iniţiere este dată şi de umiditatea relativă a mediului, care
trebuie să îndeplinească condiţia w << 75 % ).

4. Conceptul de foc/incendiu controlat/ ardere/combustie
controlată
Focul se defineşte ca fiind “procesul de ardere caracterizat prin
emisie de căldură, însoţit de fum sau flăcări, sau ambele simultan”.
Definiţia admite şi următoarea formulare: “ardere care se
dezvoltă controlat în timp şi spaţiu”.
Analizând formulările definite anterior, se deduce faptul, că, din
punct de vedere fenomenologic, un foc, reprezintă, un incendiu
controlat; reciproca este de asemenea adevărată.
Dezvoltarea unui incendiu, este definită de ecuaţia:
post-iniţiere incendiu = g ( x5 , x6 , x7 ) = g ( x2 ' , x31 ' , x32 ' ) , (10)
'

'

(11)
pentru care, x i = x i (t , s ) , j = 5,7 .
Un exemplu de caz particular, este operaţia de
igienizare/curăţare a unei mirişti/lan de grâu, pentru care urmează să
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se efectueze lucrări pregătitoare pentru însămânţarea grâului, lucrări
specifice anotimpurilor toamnă/primăvară etc.
Această situaţie, reprezintă o condiţie necesară, în sensul
realizării operaţiei de descongestionare a unei zone de masa agricolă
reziduală, care corespunde unei densităţi de sarcină termică, în general
ridicată/mare.
Activităţile care se încadrează în această categorie, se
realizează de către proprietari, utilizatori etc., de cele mai multe ori, în
scopul/sensul reducerii unor costuri etc.
Aceste activităţi, prezintă pericol/pericol potenţial pentru terenul
agricol pus în discuţie şi cu atât mai mult pentru vecinătăţi (gospodării
ale populaţiei, păduri, plantaţii etc.) deoarece, în anumite condiţii
favorizante/împrejurări cum sunt unele condiţii meteo nefavorabile
(generarea unor curenţi de aer cu intensitate mare, temperaturi ridicate
ale aerului atmosferic/mediului înconjurător, umiditate redusă/ grad de
uscăciune mare etc.), sunt întrunite principalele condiţii de realizare
pentru starea de pericol/pericol potenţial.
Spre exemplu, arderea controlată a resturilor de paie,
reprezintă un foc/incendiu controlat; un alt exemplu, de foc controlat, îl
constituie aprinderea/generarea flăcării la un aragaz. Este necesar ca
această aplicaţie să se realizeze utilizând metoda “flacără pe gaz“.
Pierderea controlului unui foc, de către factorul uman, aflat
iniţial/ la un moment de timp dat, sub control, într-un spaţiu bine definit,
implică punerea în discuţie a conceptului de foc necontrolat, care din
punct de vedere tehnic/juridic se traduce, ca fiind, un incendiu.
Reciproca este adevărată, în sensul că un foc necontrolat
reprezintă din punct de vedere tehnic/juridic, un incendiu.
Pierderea controlului unui foc, implică faptul că, din varii motive
sunt generate:
- stări/condiţii nefavorabile determinate de mediu: grad mare
de uscăciune, umiditate relativă redusă, turbulenţe /vânturi de forfecare
la nivelul solului etc.;
- stări/condiţii /neconformităţi determinate de atitudinea
manifestată de către factorul uman în raport cu operaţia, activitatea
etc.: nerespectarea normelor de prevenire/stingere a incendiilor ca
rezultat al: necunoaşterii, rea-voinţei, pregătirii necorespunzătoare etc.
De exemplu, combustia controlată este un fenomen similar
fenomenului de ardere, care relevă pentru unii parametrii, din ecuaţia
(6) valori superioare ale presiunii aerului sau combustibilului în:
interiorul unui cazan dintr-o C.E.T., C.T.E., motor cu ardere internă
(M.A.I.), turbină cu gaz a unei aeronave (T.G.).
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5. Conceptul de unicitate a iniţierii/dezvoltării
unui incendiu
Pentru analiza variabilelor care constituie un incendiu, este
necesar să se pună în discuţie iniţierea şi dezvoltarea unui incendiu,
fiind astfel important, să se diferenţieze din punct de vedere al
fenomenului, aceste cazuri/situaţii.
Datorită numărului mare de variabile, determinat/generat de
relaţiile (1) şi (2) se poate aprecia faptul că nici un incendiu, nu se
poate iniţia/dezvolta în mod identic; din acest punct de vedere, iniţierea
unui incendiu/unei explozii, este posibilă doar aproximativ, în condiţii de
laborator.
Unicitatea fenomenului incendiu, implică unicitate pentru
iniţierea unui incendiu şi unicitate pentru dezvoltarea unui incendiu.
Un incendiu se poate iniţia, însă nu neapărat se poate
dezvolta.
Pentru susţinerea conceptului pus în discuţie, este necesar să
evaluăm fenomenul, în raport cu iniţierea respectiv cu post-iniţierea
acestuia.
Fiecare variabilă

'

xi (t,s), i = 1,5 respectiv xi (t,s), i = 1,3

reprezintă funcţii dependente de alte variabile, care pot fi considerate
ca fiind factori/subfactori .
Dacă, se consideră în mod simplificat că, variabilele care
constituie ecuaţiile (1) şi (2) admit o dependenţă în raport cu o singură
variabilă, se pot genera funcţii compuse, definite prin:

xi (t,s) = xi ( x1 j (t, s)), i = 1,5 , j = 1, n ,
respectiv,

(12)

'

xi (t,s) = xi' ( xij (t, s)), i = 1,3 , j = 1, n ,

pentru care, se pot atribui/asocia
subfactori definite prin:
k =n

l =16

m=n

k =1

l =1

m =1

∑ x1k ; ∑ x2l ;

(13)

sumele individuale de factori/

∑ x3m ; x4 = x4 (h, w, p) ;

p=n

∑x
p =1

5p

,

(14)

respectiv
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x2' ;

t =n

∑x
t =1

'
3m

;

x ' 4 = x ' 4 (h, w, p ) .

(15)

Numărul minim de situaţii care pot să iniţieze un incendiu este
dat de combinaţia variabilelor care constituie relaţia (14), considerate
în mod individual, respectiv, cel puţin 3 infinităţi de situaţii.
Numărul minim de situaţii care pot să permită dezvoltarea unui
incendiu este dat de combinaţia variabilelor care constituie relaţia (15)
considerate în mod individual, respectiv cel puţin o infinitate de situaţii.
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