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Ideea  de  a  dori  să  muți  o  „caroserie”  pe  patru  roți  datează  din  vremea  
pergamentelor  lui  Leonardo  Da  Vinci,  acum  mai  bine  de  cinci  secole.

Manual  de

instruire  specifică  i  imperativă  pentru  pompieri.

Crearea  unui  prototip  de  vehicul  aerian  și  a  unei  triciclete  cu  funii  a  culminat  cu  
dezvoltarea  unui  automobil  în  unele  dintre  schițele  lăsate  de  acest  om  din  epoca  
Renașterii.

Combaterea  de

Cert  este  că  manuale  tehnice,  specifice,  specializate  și  țintite

Ca  document  pedagogic  cu  caracter  tehnic,  acest  Manual  își  propune  să  fie  un  
instrument  facilitator  în  dobândirea  conținutului  și  dezvoltarea  competențelor  în  
efectuarea  acțiunilor  de  stingere  a  incendiilor  în  autovehicule,  prezentându-se  ca  
un  instrument  important  în  procesul  de  predare/învățare  și  dezvoltare.  
competențe  ale  profesioniștilor  din  Regimentul  de  Pompieri,  precum  și  ale  altor  
entități  și  agenți  de  protecție  civilă.

Privind  în  trecut,  reiese  că  de  la  vehicule  alimentate  cu  cărbune,  abur,  baterie  
electrică,  motor  cu  combustie  internă  pe  benzină,  combustibili  fosili,  în  mod  
ironic,  sunt  returnate  unele  soluții  din  trecut,  cum  este  cazul  vehiculelor  100%  
electrice,  sau  cu  o  opțiune  hibridă.

Incendii  de  vehicule
pentru  această  temă  sunt  rare  pe  piața  furnizării  informative.

Indiferent  de  evoluția  vehiculelor,  există  riscuri  asociate  care  sunt  cauza  
incendiului,  iar  în  acest  scop  trebuie  efectuată  o  operațiune  de  intervenție  bazată  
pe  cunoașterea  tipului  de  vehicule,  a  tipului  de  energie  cu  care  sunt  deplasate  și  
a  acestora.  componente.

urmărește  să  
completeze  lipsa  de  informații  cu  privire  la  performanța  echipelor  de  pompieri  în  
fața  unui  număr  tot  mai  mare  de  vehicule  alimentate  cu  energii  alternative  
(regenerabile  sau  nu),  în  care  agentul  de  stingere  apa  nu  este  întotdeauna  cel  mai  eficient.

Asa  ca

Combaterea  incendiilor  în  vehicule  este  astfel,  în  zilele  noastre,  a
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lichid

înalt

Explozie  de  vapori  în  expansiunefierbere

Hidrură  metalică  de  nichel

Voltaj

In  cazul  in  care  manevrele  prezentate  in  acest  manual  nu  sunt  efectuate  corespunzator  

cu  exactitatea  si  rigoarea  pe  care  o  necesita  stingerea  incendiilor  in  autovehicule  si/sau  daca  

sunt  efectuate  de  catre  personal  necalificat  sau  neinsotit  de  personal  absolvent  atestat,  

Regimentul  Sapari  de  Pompieri  isi  declina  orice  responsabilitate.  pentru  e ecul  rezultatelor  

ob inute.

Zona  de  siguranță  a  echipei  de  intervenție

Zona  de  siguranță  publică

RSB

a  zbura

LMP

Comandantul  operațiunilor  de  salvare

ZP

Vedeți,  auziți  și  executați

ZSEI

Scoala  Regimentului  de  Pompieri

VeH

ZSP

Ioni  de  litiu

Aparatul  de  respirație  în  circuit  deschis  ARICA

(Tensiune  înaltă)

EIP

Vehicul  urban  de  stingere  a  incendiilor

Gaz  natural  comprimat  CNG

Regimentul  de  pompieri

ALBASTRU

Gaz  petrolier  lichefiat

HT

Vehicule  hibride

(Explozia  de  vapori  extins  de  lichidul  în  fierbere)

LI-ion

NiMH

Zone  de  intervenție

VUCI

VE

Vehicule  cu  hidrogen

ZI

Echipament  individual  de  protectie

BETELIE

Polimer  de  litiu

(Nichel  hidrură  de  metal)

ERSB

GPL

Zone  periculoase

Vehicule  electrice
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Un  incendiu  într-un  vehicul  se  dezvoltă  foarte  repede  și,  de  regulă,  la  sosirea  
pompierilor  la  fața  locului,  paguba  este  ireparabilă,  iar  destinația  finală  a  
autovehiculului  este  fier  vechi.

Exista  si  alte  riscuri  legate  de  componentele  autovehiculului:  w  Rezervorul  de  

combustibil,  atat  benzina  cat  si  motorina,  in  caz  de  rupere,  poate  produce  
scurgeri  progresive  sau  bruste,  cu  risc  de  aprindere  si  explozie;

w  Depozite  de  gaz  petrolier  lichefiat  (GPL),  gaz  natural  comprimat

Riscurile  sunt  direct  asociate  cu  tipul  de  energie  al  vehiculului  prin

Riscurile  asociate  incendiilor  în  vehiculele  rutiere  sunt  doar  o  încă  o  provocare  
pentru  care  pompierul  trebuie  să  fie  pregătit.

airbag

Unele  dintre  aceste  riscuri  sunt  legate  de  componentele  vehiculului,  iar  altele  de  
sarcina  pe  care  o  poartă,  uneori  cantități  mari  de  produse  sintetice  ( 150  kg)  
care,  la  aprindere,  eliberează  substanțe  foarte  toxice  și,  la  inhalare,  provoacă  
daune  acute  sau  severe. .

la  fel,  cu  risc  de  explozie,  printre  altele.

Profesia  de  pompier  este  o  meserie  de  risc  în  care  pericolul  este  o  constantă  în  
care  performanța  necesită  respectarea  strictă  a  procedurilor  de  siguranță.

au  un  mecanism  de  activare  pirotehnic,

de  explozie;
w  Sistemele  de

(CNG)  și  hidrogenul  (H2)  conțin  pericole  de  explozie;  w  
Bateriile  de  înaltă  tensiune  prezintă  risc  de  explozie  și  proiecție  acidă;  w  Marfa  

vehiculului  poate  fi  inflamabilă,  explozivă  sau  poate  include  alte  pericole;  w  

Amortizoarele  telescopice  sunt  cilindri  sub  presiune  care  pot  sparge  și  proiecta  
material;

că  devine  important  să  studiem  și  să  înțelegem  pe  fiecare  dintre  ele.

La  stingerea  incendiilor  în  vehicule,  echipele  de  pompieri  trebuie  să  fie  riguros  
echipate  și  pregătite  pentru  a  acționa  eficient  și  eficient  împotriva  tuturor  riscurilor  
posibile.

w  Sistemul  de  aer  condiționat  include  gaz  frigorific  sub  presiune  cu  risc

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule
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VEHICULE  ACTIONATE  CU  GAZ  PETROL  Lichefiat

VEHICULE  ALIMENTATE  CU  ENERGIE  ALTERNATIVA

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Să  începem  cu  gazul  petrolier  lichefiat  (GPL),  un  combustibil  gazos  curat,  cu  niveluri  
scăzute  de  emisii  de  carbon  și  cu  mii  de  aplicații  variind  de  la  încălzire,  gătit  și  utilizarea  
ca  sursă  de  energie  pentru  motoarele  auto.

GPL  se  obține  prin  adăugarea  de  butan  și  propan.  Cu  cât  prezența  propanului  în  
amestec  este  mai  mare,  cu  atât  densitatea  produsului  și  greutatea  acestuia  sunt  mai  
mici;  și  cu  cât  prezența  butanului  în  amestec  este  mai  mare,  cu  atât  densitatea  și  
greutatea  produsului  sunt  mai  mari.  Având  în  vedere  aceste  caracteristici,  în  cazul  unei  
scurgeri  sau  scurgeri  în  faza  gazoasă,  acesta  s-ar  putea  acumula  în  canale  și  se  poate  
răspândi  pe  o  distanță  considerabilă.

Presiunea  de  depozitare  este  de  +/-  5  bari  la  20  °C,  iar  limita  inferioară  de  inflamabilitate  
este  de  1,5%,  iar  superioară  de  9,1%.  Vehiculele  alimentate  cu  GPL  pot  fi  cu  carburator  
simplu  (GPL)  sau  cu  carburator  dublu  (GPL  +  benzină).  În  aceasta  din  urmă,  carburația  
GPL  a  fost  adăugată  la  carburația  convențională.

Rezervoarele  GPL  sunt  realizate  din  otel  si  contin  dispozitive  de  siguranta  si  anume  
electrovalve,  supape  de  siguranta  care  actioneaza

Este  o  formă  de  energie  ușor  transportabilă,  curată  și  accesibilă.  Este  versatil,  poate  fi  
folosit  în  sectoarele  casnic,  de  servicii  și  industrial  în  multiple  aplicații.  Este  un  combustibil  
alternativ  de  luat  în  considerare  în  îmbunătățirea  calității  aerului  și  a  mediului.

În  primul  rând,  este  important  de  știut  că  energia  alternativă  este  cea  care  înlocuiește  
energia  convențională  și  care  provoacă  un  impact  mai  mic  asupra  mediului,  mai  ales  în  
raport  cu  emisiile  de  dioxid  de  carbon,  care  sunt  principalele  responsabile  de  încălzirea  
globală.

CAPITOLUL  I  -  VEHICULE  I  TIPURI  DE  ENERGIE
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dacă  presiunea  internă  a  rezervorului  este  mai  mare  de  27  de  bari  și,  în  anumite  
cazuri,  o  siguranță  termică  care  intră  în  funcțiune  dacă  temperatura  din  jur  
depășește  110  °C.  În  caz  de  incendiu,  există  posibilitatea  unei  BLEVE  (în  mod  
obișnuit,  explozie  de  vapori  expandați  de  lichidul  în  fierbere)  din  cauza  depozitării  
gazului  în  fază  lichidă.

Riscul  de  explozie  în  caz  de  incendiu  în  vehiculele  cu  GPL  poate  provoca:

w  Proiecția  materialelor  până  la  aproximativ  100  m  distanță;

In  incendii  in  autovehiculele  aflate  in  pozitia  de  conducere,  dupa  deschiderea  
supapei  de  siguranta,  gazul  este  degajat  in  faza  gazoasa  si  in  cicluri  regulate,  
crescand  sau  descrescand  in  functie  de  presiunea  interioara  din  rezervor.  La  
vehiculele  răsturnate  pe  acoperiș,  ieșirea  de  gaz  se  realizează  în  fază  lichidă  și  
continuu.

w  O  undă  de  șoc  care  poate  fi  simțită  la  10  m  distanță;

w  Arsuri  grave  la  elementele  poziționate  la  25  m  de  vehicul.

Vehicul  alimentat  cu  GPL

10 Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule
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Gazul  natural  comprimat  (GNC)  este  un  amestec  de  hidrocarburi  ușoare

RISCURI  ASOCIATE  CU  VEHICULE  ACTIONATE  PE  GPL

GNC  este  un  alt  tip  de  energie  alternativă  folosită  în  mod  obișnuit  în  transportul  
public  de  călători,  în  vehiculele  grele  de  colectare  a  deșeurilor  urbane  solide,  în  
vehiculele  pentru  lucrări  municipale,  printre  altele.

depozitat  sub  presiune  mare.

Gazul  natural,  spre  deosebire  de  alți  combustibili  lichizi  (benzină,  motorină  sau  
GPL),  se  disipează  în  aer  în  cazul  unei  scurgeri,  având  o  densitate  egală  cu  0,55  
părți  per  milion.  Astfel,  in  caz  de  accident,  combustibilul  nu  se  varsa  pe  sol,  risipindu-
se  in  atmosfera.

În  caz  de  incendiu,  într-un  vehicul  alimentat  cu  GNC,  combustibilul  degajat  tinde  
să  se  evapore  rapid  deoarece  este  stocat  în  fază  gazoasă  în  rezervoare  de  200  bar,  
care  pot  fi  poziționate  în  locuri  diferite,  deși  aproape  întotdeauna  sub  scaunele  
vehiculului,  în  cazul  automobilelor.

11

VEHICULE  ACTIONATE  CU  GAZ  NATURAL  COMPRIMAT

w  Eliberarea  gazelor  din  diferite  materiale  în  combustie  

w  Eliberarea  GPL

w  Energie  degajată  de  incendiu  

w  Aprinderea  GPL

MECANICA

TOXICE

TERMIC

w  ALBASTRU

w  Proiecția  materialelor  care  arde  w  

Explozia  rezervorului  de  GPL  w  

Explozia  vehiculului
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vehicul  alimentat  cu  gnc
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MECANICA

w  Eliberarea  de  gaze  din  diferitele  materiale  aflate  în  ardere  

w  Eliberarea  de  GNC

w  Energie  degajată  de  incendiu  

w  Aprindere  cu  GNC

w  Proiecția  materialelor  care  arde  w  
Explozia  rezervorului  de  GNC  w  
Explozia  vehiculului

TOXICE

TERMIC

RISCURI  ASOCIATE  CU  VEHICULE  CU  CNG

În  cazul  particular  al  vehiculelor  de  transport  public  de  persoane,  rezervoarele  
de  combustibil  sunt  amplasate  în  partea  din  față  a  vehiculului.  Limita  sa  inferioară  
de  inflamabilitate  este  situată  la  5%,  iar  limita  superioară  la  15%.  Ca  elemente  de  
siguranță,  există  supape  de  blocare  pentru  rezervoare,  supape  solenoide,  supape  
manuale  și  o  termosiguranță  care  intră  în  funcțiune  dacă  temperatura  ambientală  
depășește  110°C. C,  cu  un  timp  de  purjare  de  2  până  la  3  minute.
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La  aceste  vehicule,  cablurile  de  înaltă  tensiune  diferă  de  celelalte  (12  
sau  24  V)  prin  culoarea  portocalie  și  pot  fi  supuse  unui  curent  electric  de  
200  până  la  600  mA.

Principala  diferență  dintre  vehiculele  electrice  (EV)  și  vehiculele  hibride  
(Hves)  este  că  primele  sunt  propulsate  de  un  motor  complet  electric ,  în  
timp  ce  cele  din  urmă  sunt  propulsate  de  un  motor  electric  și  un  motor  
termic,  de  unde  denumirea  hibrizi.

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

VEHICULE  ELECTRICE  ȘI  HIBRIDE

motor  electric motor  hibrid  [electric  și  termic]
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baterii  de  tracțiune

pozitionarea  bateriilor

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

a  scaunelor  din  interiorul  EV  sau  VeH.
Bateriile  de  tracțiune  sunt  protejate  și  de  obicei  poziționate  dedesubt

Bateriile  sunt  cunoscute  sub  denumirea  de  baterii  de  tracțiune  sau  de  
vehicule  electrice  construite  din  diferite  tehnologii,  cum  ar  fi  litiu  ion  (LI-ion),  
litiu  polimer  (LMP),  nichel  metal  hidrură  (NiMH).  Tensiunea  acestor  
echipamente  variază  între  200  și  600  V.

14
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w  Diametrul  orificiilor  structurale  din  cutia  de  protectie  a  bateriei  pentru  a  facilita  

aplicarea  agentului  de  stingere  direct  in  celulele  aflate  in  ardere.

Daca  se  foloseste  apa  ca  agent  de  stingere,  ia  in  considerare  aplicarea  in  cantitati  

mari,  cu  posibilitatea  de  a  reaprinde  focul  dupa  stingere,  asa  ca  autovehiculul  

trebuie  supus  unui  timp  minim  de  supraveghere  de  24  de  ore,  care  poate  fi  marit  

la  5  zile.

w  Zona  bateriei  afectată  de  incendiu;

Acestea,  în  caz  de  incendiu,  pot  elibera  electrolitul  care  provoacă  arsuri  grave  

ale  pielii  și  mucoaselor.  În  special,  bateriile  cu  litiu,  atunci  când  sunt  deteriorate,  

eliberează  produse  corozive  și  gaze  care,  în  contact  cu  apa,  se  aprind.  Pentru  

stingerea  eficientă  a  incendiului  în  acest  tip  de  baterii,  trebuie  utilizat  un  agent  de  
stingere  specific  de  clasa  D.

Există  mai  mulți  factori  legați  de  dificultatea  stingerii  bateriilor  de  tracțiune,  
dintre  care  se  remarcă:

w  Dimensiunea  și  locația  bateriilor;

15

protecție  exterioară  a  bateriei
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MECANICA

w  Contact  direct  și  indirect  cu  bateriile

w  Energia  degajată  de  foc  w  

Proiecția  elementelor  mecanice  și  a  lichidelor

ELECTRIC

TERMIC

w  Proiecția  materialelor  care  arde  w  
Proiecția  particulelor  metalice  de  până  
la  5  m  (metale  reactive  cu  apa  și  
oxigenul)  w  Explozia  bateriei

w  scurtcircuit

w  Eliberarea  de  gaze  din  diferite  materiale  în  ardere  w  
Eliberarea  de  gaze  toxice  și  corozive  din  baterii  w  Eliberarea  

de  electroliți  din  baterii

w  Contact  direct  cu  cabluri  de  înaltă  tensiune  (culoare  
portocalie)  w  Arc  electric

TOXICE

RISCURI  ASOCIATE  CU  VEHICULE  –  EV  și  VeH

16

motorul  vehiculului  hibrid
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VEHICULE  CU  HIDROGEN

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Faptul  că  H2  există  cantitativ  și  poate  fi  produs  de  toate  țările,  punând  capăt  
dependenței  de  țările  producătoare  de  petrol  sau  gaze,  este  cel  mai  mare  avantaj,  
dacă  nu  și  principalul.

Când  vorbim  despre  EV  și  VeH  trebuie  să  ținem  cont  de  toate  riscurile  toxice,  
termice  și  mecanice  menționate  în  cazul  GPL  și  CNG  cu  adaos  de  posibilitatea  

riscurilor  electrice.

H2  este  un  gaz  inodor,  incolor,  fără  gust,  non-toxic,  necoroziv,  mult  mai  ușor  
decât  aerul  și  foarte  inflamabil .  Limita  sa  de  inflamabilitate  este  între  4%  și  74%.

Cel  mai  important  avantaj  este  că  este  un  vehicul  cu  zero  emisii,  „prietenos  cu  
mediul”.  Al  doilea  avantaj  este  viteza  de  realimentare,  care  este  mult  mai  rapidă  
decât  cea  a  vehiculelor  electrice.  În  doar  cinci  minute  sunt  complet  încărcate.  
Autonomia  este  un  alt  avantaj  față  de  vehiculele  electrice.  Cele  mai  recente  modele  
prezentate  de  producători  ajung  la  600  km  de  autonomie.

Dar,  ca  în  toate  cazurile,  există  și  dezavantaje  de  luat  în  considerare,  printre  care  
deficitul  uriaș  de  stații  de  service  pregătite  pentru  alimentarea  cu  H2,  inflamabilitatea  

ridicată  care,  în  cazul  unei  scurgeri,  poate  cauza  probleme,  costul  ridicat  de  
producție.  al  unui  vehicul  și  prețul  curent  al  hidrogenului  care  este  mai  scump  
decât  motorina  sau  benzina.

Unele  EV  sau  VeH-uri  pot  fi  echipate  cu  unul  sau  mai  multe  dispozitive  de  
siguranță  automate  (siguranțe  și  relee)  sau  manuale  care,  în  cazul  unui  accident/
șoc  sau  creșterea  temperaturii,  acționează  asupra  sursei  de  alimentare  a  bateriei  
de  tracțiune.

Vehiculele  alimentate  cu  hidrogen  (VH2)  pot  deveni  cele  mai  populare  mașini  în  
viitorul  apropiat,  având  în  vedere  avantajele  enorme  pe  care  le  prezintă,  dar  pentru  
ca  acest  lucru  să  se  întâmple  există  încă  un  număr  considerabil  de  dezavantaje  de  
depășit.
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Energia  produsă  este  stocată  într-o  baterie  litiu-ion.

Poate  fi  depozitat  în  fază  gazoasă  la  temperatura  camerei  sub  presiune  sau  în  fază  

lichidă  prin  scăderea  temperaturii.  Riscurile  acestui  combustibil  sunt  asociate  cu  

proprietățile  sale  fizice  și  chimice.

Energia  electrică,  atunci  când  este  condiționată,  va  deplasa  motorul  electric  de  tracțiune.

Un  vehicul  alimentat  cu  H2  este  un  vehicul  electric  care  își  produce  propria  energie  
pentru  a  alimenta  motorul.  Principiul  de  funcționare  al  acestor  vehicule  se  bazează  pe  

celule  cu  hidrogen,  cunoscute  și  sub  numele  de  celule  de  combustibil.  Celula  de  hidrogen  

este  un  generator  electrochimic  care  produce  energie  electrică,  căldură  și  apă  pură  

(H2O),  dintr-un  combustibil  (H2)  și  un  oxidant  (oxigen,  care  poate  fi  pur  sau  rezultat  din  
aerul  ambiant).

H2  din  rezervor  este  introdus  în  celulele  de  hidrogen,  unde  suferă  un  proces  

electrochimic  care  produce  energie  electrică  prin  agregarea  H2  cu  oxigenul  din  aer,  

eliberând  apă  ca  produs  secundar.

baterie  de  tracțiune

stocare  h2  celule  

h2

Unitatea  de  comandă

motor  electric
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Ç.

În  vehiculele  de  transport  public  de  persoane,  rezervoarele  și  bateriile  sunt  
poziționate  la  cota  vehiculului.  Cablurile  care  transportă  electricitate  de  înaltă  
tensiune  sunt  indicate  în  portocaliu.

Ca  dispozitive  de  siguranță,  existența  electrovalvelor,  a  sistemului  de  evacuare,  în  
general  în  partea  superioară  a  vehiculului,  și  a  unei  siguranțe  termice,  care  intră  în  
funcțiune  dacă  temperatura  ambientală  depășește  110°C.

RISCURI  ASOCIATE  CU  VEHICULE  ALIMENTATE  CU  H2

H2  este  stocat  sub  formă  gazoasă,  în  rezervoare  de  tip  III  (metalice)  sau  de  tip  IV  
(compozit  termoplastic)  la  o  presiune  de  350  sau  700  bari,  configurație  cilindrică  și  
amplasate  în  general  în  spatele  vehiculului.

Riscurile  asociate  vehiculelor  alimentate  cu  H2  sunt  aceleași  ca  și  în  cazul  EV-urilor  
și  VeH-urilor:  toxice,  termice,  mecanice  și  electrice,  așa  cum  se  poate  vedea  mai  jos.

19

w  Eliberarea  de  gaze  din  diferite  materiale  în  ardere  w  
Eliberarea  de  gaze  toxice  și  corozive  din  baterii

TERMIC

TOXICE

w  Curent  continuu  de  înaltă  tensiune  de  la  bateriile  de  
tracțiune  w  Cabluri  de  alimentare  (portocalii)

ELECTRIC

MECANICA

w  Proiecția  materialelor  care  arde  w  
Explozia  rezervorului  de  H2  w  
Explozia  bateriilor

w  Energie  eliberată  de  foc  w  
Inflamație  cu  H2

°
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Ambele  vehicule  alimentate  cu  energie  alternativă  și  energie  convențională  
prezintă  riscuri  toxice,  termice  și  mecanice,  enumerate  în  tabelul  de  mai  jos.

Vehicule  cu  energie  convențională  sau  vehicule  pe  benzină

Acestea  au  un  rezervor  de  combustibil,  un  motor  cu  ardere  internă  și  o  
transmisie.  De  asemenea,  au  o  baterie  de  12  sau  24  V  și  un  alternator  care  
reîncarcă  bateria  și  furnizează  energie  altor  componente  ale  vehiculului.

RISCURI  ASOCIATE  CU  VEHICULE  MICATATE
BENZINA  SI  MOTORINA

iar  motorina  sunt  in  continuare  vehiculele  cu  cel  mai  mare  numar  de  circulatie.

VEHICULE  ALIMENTATE  CU  ENERGIE  CONVENȚIONALĂ

20

w  Eliberarea  de  gaze  din  diferite  materiale  în  ardere  w  
Eliberarea  de  gaze  toxice  și  corozive  din  baterii

w  Energia  eliberată  de  incendiu  
w  Aprinderea  combustibilului

TOXICE

TERMIC

MECANICA

w  Proiecția  materialelor  care  arde  w  
Rezervorul  de  combustibil  care  explodează  
w  Bateriile  care  explodează

VEHICULE  PE  BENZINĂ  ȘI  DIESEL
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CAPITOLUL  II  -  REGULI  DE  LUPTA  INCENDILOR

Autovehiculele  de  stingere  a  incendiilor  trebuie  să  se  poziționeze  în  aval  de  
vânt  față  de  vehiculul  implicat,  de  preferință  cu  fața  acestuia,  ținând  cont  de  
zonele  de  intervenție  și  zonele  de  pericol  din  perimetrul  de  acțiune.

Comandantul  operațiunilor  de  salvare  (COS)  la  sosirea  la  fața  locului  trebuie  
să  implementeze  două  zone  de  siguranță:

50  m  în  jurul  vehiculului,  amplasarea  vehiculului  urban  de  stingere  a  
incendiilor  (VUCI).

Zona  de  securitate  la  domiciliu  (ZSP)  100  m
Zona  de  securitate  la  domiciliu  (ZSEI)  50  m

a  vântului
direc ie

w  Zona  de  siguranță  pentru  echipele  de  intervenție  (ZSEI)

w  Zona  de  siguranță  pentru  public  (ZSP)  100  
m  în  jurul  vehiculului;  200  m  pentru  
autobuze  și  camioane  alimentate  cu  H2.

POZIȚIONAREA  VEHICULULUI

ZONE  DE  SIGURANȚĂ
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(între  30  și  50  de  metri  de  vehiculul  implicat).

După  implementarea  celor  două  zone  de  securitate  se  stabilește  un  perimetru  de  
acțiune  format  din  trei  zone:  pregătire,  apropiere  și  atac.

w  Locul  unde  are  loc  atacul  si  stingerea  incendiului.

w  Amplasarea  echipelor  de  atac  și  protecție  (între  30  și  10  metri  de  vehiculul  implicat).

În  interiorul  zonei  de  pregătire  
rămân  doar  echipele  de  atac.

w  Locul  unde  sunt  stabilite  furtunurile  pentru  lucru

zona  de  atac

zona  de  abordare

zona  de  pregatire

24

zona  de  abordare

50m 10m

zona  de  atac

30m

zona  de  pregatire
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w  
Victimele;  w  
Simboluri  externe;  w  
Port  de  umplere;  w  Prezența  și  amplasarea  
supapelor  de  siguranță;  w  Scurgere  de  combustibil.

w  Șoferul  vehiculului;  
w  Martori  la  fața  locului.

w  Reacții  imediate.

Marșul  general  al  operațiunilor  în  stingerea  autovehiculelor  este  împărțit

FAZA  1  w  RECUNOAȘTERE

în  opt  etape:

Recunoașterea  trebuie  efectuată  rapid  atunci  când  se  caută  informații  relevante.  În  această  

fază,  COS  trebuie  să  aplice  procedurile  VOE  care  corespund  la  trei  acțiuni:  Vezi/Ascultă/Execută.

1  w  RECUNOAȘTERE

Acțiunile  VOE  permit  COS  să  identifice  tipul  de  accident,  tipul  de  energie  utilizată  de  vehicul,  

riscurile  pe  care  acesta  le  reprezintă  pentru  siguranța  persoanelor  și  bunurilor  și  pentru  mediu  și,  

de  asemenea,  să  definească  reacțiile  imediate  care  trebuie  dezvoltate.

2  w  SALVĂRI

ACȚIUNI  VOE  –  VEHICULE  ACTIONATE  GPL  ȘI  CNG

3  w  STABILIREA  MIJLOACELOR  DE  ACȚIUNE  4  w  ATAC  ȘI  

PROTECȚIE  5  w  Consecunțe  6  w  DECONTAMINARE  7  w  

SUPRAVEGHERE  8  w  CURĂȚARE,  AMBALARE  ȘI  IGIENĂ
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A  vedea

Asculta

Alerga
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Activarea  
siguranței  termice

w  Efectuați  protecția  la  expunere.

Scurgerea  și  arderea  GNC

s-a  prăbușit  

în  lateral

CauzăObservare

wOpriți  manual  supapa  de  siguranță  a  vehiculelor  cu  GNC,  dacă  este  posibil.

w  Amenajarea  unui  perimetru  de  securitate  de  100  m  pentru  public.

Aprinderea  gazelor  cu  flacără  în  cicluri  

regulate  crescătoare  sau  descrescătoare  

în  funcție  de  presiunea  internă  din  

rezervor  (fază  gazoasă)

w  Dacă  este  posibil,  opriți  alimentarea  cu  combustibil  și  îndepărtați-l  de  zonă.

Aprinderea  gazelor  cu  flacără  continuă  

fără  cicluri  (fază  gazoasă)

Aprinderea  gazelor  cu  flacără  continuă  

fără  cicluri  (fază  lichidă)

activarea  
supapei

de  securitate

Vehicul

Zgomot  crescut  de  la  supapa  de  siguranță  a  baii răcire  insuficientă

poziție  
de  marș

Observare

(Măriți  datoria  de  atac)

Aprinderea  gazelor  cu  flacără  continuă  (fază  
gazoasă)

Activarea  siguranței  termice

Colorare  albăstruie  flacără

Cauză
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CITIREA  INCENDIILOR  -  VEHICULE  CU  GPL

REACȚII  IMMEDIATE  –  VEHICULE  CU  GPL  ȘI  CNG  w  
Salvați  victimele.

Concomitent  cu  recunoașterea  se  efectuează  o  citire  a  incendiului  
pentru  a  identifica  semne  care  pot  ajuta  la  înțelegerea  concretă  a  ceea  
ce  se  întâmplă  pe  șantier  și  astfel  să  faciliteze  elaborarea  planului  de  lucru.

CITIREA  INCENDIILOR  -  VEHICULE  CU  GNC
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A  vedea

Asculta

Alerga

ACȚIUNI  VOE  –  VEHICULE  ELECTRICE,  HIBRIDE  ȘI  HIDROGEN  w  Victime;  
w  Simboluri  externe;  w  Tip  baterie;  w  Culoarea  cablurilor  
de  înaltă  tensiune;  w  Port  de  umplere;  w  Amplasarea  
supapelor  de  siguranță  (H2).

w  Șoferul  vehiculului;  
w  Martori  la  fața  locului.

w  Reacții  imediate.

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule 29

REACȚIA  BATERIEI

CITIREA  FOCULUI  -  VEHICULE  ELECTRICE  SI  HIBRIDE
Observare

Eliberarea  și  aprinderea  gazelor  
inflamabile

Observare

Polimer  de  litiu  (LMP)

Cauză

Litiu  Ion  (LI-ion)

Tip  baterie

Creșterea  temperaturii  
bateriilor  de  tracțiune  cu  eliberare  de  
gaze  inflamabile

Eliberarea  de  flăcări  foarte  dense  cu  
degajare  de  fum  și  proiecții  de  
particule  de  metal  topit

Aprinderea  gazelor  inflamabile  
fără  presiune

REACȚII  IMMEDIATE  –  VEHICULE  ELECTRICE,  HIBRIDE  ȘI  HIDROGEN  w  Salvarea  
victimelor.  w  Amenajarea  unui  perimetru  de  securitate  de  100  m  pentru  public.  
wOpriți  manual  supapa  de  siguranță  la  vehiculele  H2 ,  dacă  este  posibil.  wOpriți  

alimentarea  și  mutați  vehiculul,  dacă  este  posibil,  departe  de  zona  stației  de  încărcare.  w  
Efectuați  protecția  la  expunere.
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w  Efectuați  protecția  la  expunere.

w  Astupați  scurgerile  sau  jgheaburile  din  zonă.

Tip  baterie

w  Șoferul  vehiculului;  
w  Martori  la  fața  locului.

Observare

w  Amenajarea  unui  perimetru  de  securitate  de  100  m  pentru  public.

Polimer  de  litiu  (LMP)

Aprinderea  gazelor  sub  presiune  cu  o  flacără  
continuă,  zgomotoasă  și  abia  vizibilă

Cauză

Activarea  siguranței  termice

ACȚIUNI  VOE  –  VEHICULE  PE  BINININA  ȘI  MOTORINA  w  Victime;  w  
Simboluri  externe;  wScurgeri  de  combustibil;  w  Umpleți  
portul.

wDeconectați  bateriile,  dacă  este  posibil.

Eliberarea  și  aprinderea  gazelor  inflamabile

w  Reacții  imediate.

Cauză

Eliberarea  de  flăcări  foarte  dense  cu  
degajare  de  fum  și  proiecții  de  particule  de  
metal  topit

Litiu  Ion  (LI-ion)

Observare

Flăcări  sub  sau  în  jurul  vehiculului  Lichid  combustibil  vărsat

Observare

Asculta

Alerga

A  vedea
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CITIREA  FOC  -  VEHICULE  ACTIONATE  DE  HIDROGEN

REACȚIA  BATERIEI

CITIREA  LA  FOC  -  VEHICULE  CU  BENZINA  SI  DIESEL

REACȚII  IMMEDIATE  –  VEHICULE  CU  BENZINĂ  ȘI  DIESEL  w  
Salvați  victimele.
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Atac
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Stabilirea  mijloacelor  de  ac iune  se  realizează  în  zona  de  pregătire.  Pentru  siguranța  
echipelor  de  atac  trebuie  efectuată  cel  puțin  o  instalare  de  furtunuri  pentru  lucru,  
formată  dintr-o  linie  de  alimentare  de  70  mm  și  două  linii  de  atac/protecție  de  45  mm,  
cu  întrerupătorul  poziționat  la  30  m  de  vehicul  la  limita  zona  de  atac.aproximare.

Existența  victimelor  în  incendiile  vehiculelor  impune  intervenția  rapidă  și  în  siguranță  
a  echipelor  de  atac.  Salvarea  victimei  din  interiorul  vehiculului  trebuie  efectuată  cu  
protecția  unei  duze  de  lucru.
De  obicei  se  aplică  o  extracție  imediată.

În  situații  deosebite  de  incendiu  la  vehicule  grele,  vehicule  parcate  în  parcări  
subterane,  garaje  și  alte  spații  restrânse,  numărul  liniilor  de  atac/protecție  trebuie  mărit.

A  4-A  FAZA  w  ATAC  ȘI  PROTECȚIE

Salvarea  este  uneori  îngreunată  de  imposibilitatea  deschiderii  accesului,  caz  în  care  
victima  trebuie  protejată  până  când  este  posibilă  îndepărtarea  și  salvarea.

A  3-A  FAZA  w  STABILIREA  MIJLOACELOR  DE  ACȚIUNE

FAZA  a  II-  a  w  SALVĂRI

Atacul  de  incendiu  trebuie  efectuat  de  două  echipe  pregătite  corespunzător,  cu  
echipament  individual  de  protecție  (EIP)  complet  și  aparatul  respirator  respectiv  (ARICA).  
Funcționează  cu  două  linii  de  atac/protecție  formate  din  secțiuni  de  furtun  de  45  mm,  
cu  excepția  vehiculelor  alimentate  cu  energie  alternativă  (VeH  și  GPL)  și  convenționale,  
unde  există  scurgeri  de  combustibil  și  aprindere.  In  acest  caz,  actiunea  se  realizeaza  cu  
o  linie  de  protectie  cu  doua  deschideri  de  45mm  si  o  linie  pentru  producerea  si  aplicarea  
spumei  clasa  B.
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În  timpul  progresiei  și  la  stingerea  incendiului,  echipele  trebuie  să  evite  zonele  

de  pericol  (ZP).  La  autovehiculele  aflate  în  poziție  normală  de  conducere  sau  

răsturnate  se  iau  în  considerare  zonele  de  pericol  extrem,  adică  partea  din  față  

(zona  motorului)  și  partea  din  spate  (compartiment  pentru  bagaje).

La  vehiculele  răsturnate  pe  lateral,  pe  lângă  zonele  de  pericol  deja  menționate,  
trebuie  luată  în  considerare  și  partea  inferioară  a  vehiculului.

În  timpul  fazei  de  atac,  echipele  trebuie  să  acorde  atenție  protecției  împotriva  
expunerilor  și  mediului.  În  vehiculele  alimentate  cu  energie  alternativă  cu  eliberare  
de  electroliți  din  baterii  sau  în  vehiculele  alimentate  cu  benzină  sau  motorină  cu  
scurgeri  de  combustibil,  trebuie  efectuată  astuparea  scurgerilor  sau  a  jgheaburilor.

zone  de
intervenție  [zi]

zone  periculoase  [zp]

zone  periculoase  [zp] zona  de  interventie  [zi]
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Zone  de  pericol  –  pe  perimetrul  de  acțiune

Protec ie
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Apropierea  din  partea  șoferului  facilitează  deschiderea  
din  interiorul  vehiculului,  a  portbagajului  și  a  capotei  
motorului,  dacă  aceste  mecanisme  mai  funcționează.

Epava  trebuie  racita  si  cu  ajutorul  camerei  termice  trebuie  detectata  existenta  
punctelor  fierbinti.  Materialul  contaminant  trebuie  plasat  într-o  zonă  izolată,  
protejată  și  semnalizată.

Manevrele  de  atac  și  protecție  sunt  descrise  și  detaliate

În  faza  ulterioară,  pompierii  trebuie  să-și  păstreze  EIP  în  întregime.

wScăderea  puterii  de  foc;  wAnaliza  
reacției  materialelor  combustibile;  w  Crearea  
condi iilor  de  siguran ă  pentru  stingerea  incendiului.

A  5-A  FAZA  w  AFTERmarket

Abordarea  vehiculului  urmărește:

Apropierea  vehiculului  afectat  trebuie  efectuată  la  ¾,  de  preferință  din  față  și  pe  
partea  șoferului,  evitând  zonele  periculoase.  La  vehiculele  răsturnate  lateral,  
apropierea  trebuie  efectuată  la  ¾  prin  zona  acoperișului.

În  cazul  vărsării  de  combustibil,  trebuie  realizată  o  barieră  fizică  pentru  a  preveni  
răspândirea  acestuia.
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în  Capitolul  IV  –  Manevre.

Apropierea  de  vehicul

În  timpul  operațiunilor  de  revizie,  este  interzisă  atingerea  
elementelor  de  înaltă  tensiune  –  baterii  și  cabluri.

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule
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FAZA  a  7-a  w  SUPRAVEGHERE

FAZA  a  6-a  w  DECONTAMINARE

șoc,  există  riscul  unui  incendiu  ulterior.  Efectuați  
controlul  temperaturii  și  acționați  în  consecință.

La  vehiculele  cu  energie  alternativă,  pompierii  trebuie  să  rămână  la  fața  

locului  până  când  vehiculul  este  remorcat,  izolat  și  păzit.

La  finalizarea  lucrărilor,  pompierii  expuși  la  fumurile  și  gazele  degajate  

prin  ardere  trebuie  să  fie  supuși  unei  decontaminari  prealabile  la  fața  locului,  

precum  și  a  tuturor  echipamentelor  folosite  la  stingerea  incendiului.

Dacă  vreo  baterie  de  tracțiune  este  deteriorată  sau  suferă

34
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La  sosirea  la  cazarmă,  tot  materialul  folosit  la  stingerea  incendiilor  (furtunuri,  duze,  
ARICA  etc.)  trebuie  spălat  și  inspectat  indiferent  de  pre-decontaminarea  efectuată  în  
zona  accidentului.

Temperatura  bateriilor  de  tracțiune  și  a  rezervoarelor  de  combustibil  trebuie  
verificată  în  mod  regulat.  Riscul  de  reaprindere  a  arderii  bateriei  poate  apărea  până  la  
24  de  ore  după  stingerea  incendiului  și  poate  crește  până  la  5  zile.

EIP,  deși  decontaminat  la  locul  accidentului,  trebuie  spălat  din  nou  în  condiții  

adecvate.  Casca  și  masca  de  față  trebuie,  de  asemenea,  spălate  și  inspectate.

Fază  a  8-a  w  CURĂȚARE,  AMBALARE  ȘI  IGIENĂ

După  finalizarea  curățării  și  ambalării  tuturor  echipamentelor  din  vehicul,  pompierii  
trebuie  să  aibă  grijă  de  igiena  personală,  asigurând  o  decontaminare  perfectă.
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Atacul  cu  foc  are  ca  scop:

w  Evitați  suprapresiunea  în  rezervoarele  de  combustibil;

Manevrele  de  atac  de  incendiu  ale  vehiculelor  sunt  standardizate  ținând  cont  de  
echipajul  complet  al  unui  VUCI.  Orice  modificare  a  numărului  de  personal  
operațional  dintr-un  VUCI  necesită  o  reajustare  a  manevrelor  în  ceea  ce  privește  
transportul  și  progresia  liniilor  de  atac  și  protecție,  fără  modificarea  metodologiei  
aplicate.

w  Evitați  creșterea  temperaturii  și  aprinderea  bateriilor  de  tracțiune;

Vehiculele  alimentate  cu  energie  alternativă  și  convențională  sunt  incluse  în  
această  manevră  atâta  timp  cât  nu  există  scurgeri  de  combustibil  sau  aprindere  
(benzină/diesel).

APLICAREA  AGENTULUI  DE  STINGERE  A  APEI

w  Stingerea  incendiului.

linie  de  alimentare

Linia  2  Atacul

Linia  1  Atac/Protecție

Acționare  cu  agent  de  stingere  cu  apă

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

CAPITOLUL  IV  -  MANEvre

VEHICULE  FĂRĂ  VERSĂRI  ȘI  INFLAMAȚIE
DE  COMBUSTIBIL

Suport  duze+Asistent

ATAC  DE  FOC

Conducător  auto

Suport  duze+Asistent

ELEMENTE  PERFORMANTE

37
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După  realizarea  conductei  de  alimentare,  verificați  dacă  supapele  
întrerupătoarelor  sunt  închise,  reveniți  la  vehicul  și  deschideți  apa  către  conducta  de  alimentare.

Efectuați  liniile  1  și  2  cu  două  secțiuni  de  furtun  de  45  mm  și  o  duză,  poziționate  
în  zona  de  pregătire,  la  începutul  zonei  de  apropiere,  la  30  m  de  vehicul.

Realizați  linia  de  alimentare  cu  o  secțiune  de  furtun  de  70  mm  și  un  întrerupător  
de  circuit  de  70/45  mm,  care  este  poziționat  în  zona  de  pregătire  la  începutul  
zonei  de  apropiere,  la  30  m  de  vehicul.

Suport  pentru  ac  și  ajutor

Linie  electrică .  Element  performant:  Sofer

APLICAREA  AGENTULUI  DE  STINGERE  A  APEI

Halligan

Reveniți  la  întrerupător  și  deschideți  apă  la  liniile  1  și  2  când  vi  se  solicită.

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Linia  de  alimentare  a  șoferului
1-  întrerupător  70/45mm

Ajutor

-duză

Duza  de  1-45  mmU ă-

TRANSPORT  SI  CANTITATE  DE  MATERIAL

1-  Tragere  furtun  cu  45  mm

1-  70  mm  tracțiune  furtun

1-  Cameră  termică
1-  Tragere  furtun  cu  45  mm

U ă-
1-  PârghieAjutor

ATAC  DE  FOC

Duza  de  1-45  mm

1-  45  mm  tracțiune  furtun-duză

TOATE  ELEMENTELE  PORTĂ  O  CHEIE  DE  TIP  BC

1-  45  mm  tragere  furtun
Linia  1
Atac/Protecție

Linia  1  Atac/Protecție  +  Linia  2  Atac .  Elemente  performante:

Atac

Pregătirea  furtunurilor  de  așezare  pentru  lucru

Manevre  de  efectuat  în  zona  de  pregătire

Linia  2
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Acestea  proiectează  agentul  de  stingere  cu  apă  în  jet  direct  cu  debit  minim  de  250L/
min,  înaintând  simultan  și  în  paralel  cu  vehiculul  la  ¾,  de  preferință  din  față  și  pe  
partea  șoferului,  până  la  începutul  zonei  de  atac  10  m .  departe.relație  cu  vehiculul.

Obiective:  Scaderea  puterii  de  foc  si  verificarea  reactiei  materialelor  combustibile  
cu  apa.

La  începutul  zonei  de  apropiere,  la  30  m  de  vehicul,  suporturile  duzei  ordonă  
șoferului  să  deschidă  apa  pentru  liniile  1  și  2.

În  timpul  aplicării  agentului  de  stingere  cu  apă  trebuie  întărită  siguranța  și  
protecția  echipelor  care  intervin,  întrucât  prezența  aluminiului  sau  magneziului  în  
vehiculul  avariat  în  contact  cu  apa  poate  provoca  o  reacție  violentă.

LUPTA  INCENDILOR  -  PRIMA  FAZA

Manevre  care  trebuie  efectuate  în  zona  de  apropiere

zona  de  apropiere  30m

Linia  1  Atac/Protecție  +  Linia  2  Atac

30m
1

Două
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LUPTA  INCENDILOR  -  FAZA  A  DOUA

Linia  1  Atac/Protecție  +  Linia  2  Atac

Manevre  care  urmează  să  fie  efectuate  în  zona  de  atac

40

sau  magneziu.  În  acest  caz,  trebuie  efectuată  numai  
protecția  mediului  și  a  expunerilor.

Obiective:  Salvarea  victimelor  și  atacarea  incendiului.

La  vehiculele  electrice,  hibride  și  pe  hidrogen,  dacă  există  o  reacție  violentă  cu  

apa,  și  anume  foc  metalic,  este  un  indicator  că  poate  exista  scurgeri  de  litiu  metalic  
din  bateriile  de  tracțiune.  În  acest  caz,  stingerea  este  imposibilă  cu  apa  agentului  
de  stingere,  iar  echipele  atacatoare  trebuie  să  protejeze  mediul  și  expunerile  din  
zona  înconjurătoare  și,  dacă  este  posibil,  să  folosească  un  agent  de  stingere  de  

clasa  D.

Reacții  violente  pot  apărea  în  prezența  aluminiului

Când  echipele  intră  în  zona  de  atac  la  10  m  de  vehicul,  schimbă  jetul  pentru  atac  

difuz,  înaintând  spre  vehicul.
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10m

Raza  de  atac  de  10  m

Două

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

1

2.  Conjugarea  între  atacul  și  protecția  echipelor  simultan.

Modificarea  este  legată  de  două  caracteristici  ale  acestui  tip  de  jet:

1.  Relație  bună  între  distanță  și  eficiența  absorbției  de  energie;
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în  momentul  proiec iei  directe  a  apei  pe  supapa  de  limitare  a  presiunii  sau  în  

punctul  de  rupere.

w  Salvarea  victimelor  în  interiorul  vehiculului  sau  în  zona  de  atac;

Realizați  protecția  mediului  și  expoziții.

În  timpul  răcirii  rezervorului  de  GNC  și  H2 ,  aceasta  trebuie  evitată  deloc

w  Protejați  linia  2.

w  Efectuați  deschideri  de  acces;

Misiune:

Misiune:

w  Stingeți  incendiul  în  zona  motorului;

w  Efectuați  deschideri  de  acces;

Incendiile  vehiculelor  cu  GNC  în  spații  închise

w  Stingeti  focul  din  habitaclu;

w  Răciți  rezervoarele  de  combustibil;
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Linia  1  Atac/Protecție

În  timpul  răcirii  rezervorului  de  H2 ,  pulverizarea  
directă  a  apei  trebuie  evitată  în  orice  moment .

Linia  2  Atacul

cu  eliberarea  și  aprinderea  gazului  în  supapa  de  
limitare  a  presiunii  sau  în  punctul  de  rupere,  nu  efectuați  stingerea.

la  supapa  de  limitare  a  presiunii  sau  la  punctul  de  rupere.
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Dacă  bateria  de  tracțiune  este  deteriorată  sau  primește  un  șoc,  
există  riscul  unui  incendiu  suplimentar.

w  În  rezervoarele  de  combustibil.

În  cazul  scurgerilor  de  electroliți  din  baterii,  o  cantitate  mică  de  apă  este  suficientă  

pentru  a  declanșa  o  reacție  chimică  din  care  se  eliberează  H2 ,  așa  că  trebuie  aplicate  

cantități  mari  de  apă,  favorizând  astfel  diluarea  rapidă  a  acesteia.

stingător  cu  apă.  Aplicați  agent  de  stingere  clasa  D.
de  tracțiune,  extincția  este  imposibilă  cu  agentul

w  În  bateriile  de  tracțiune  (HT);

w  Efectuați  teste  de  control  al  temperaturii  cu  camera  termică:

În  timpul  și  după  stingerea  incendiului,  trebuie  efectuate  mai  multe  teste  de  control  

al  temperaturii  pe  rezervoarele  de  combustibil  și  bateriile  de  tracțiune  cu  ajutorul  unei  

camere  termice.  Dacă  bateriile  de  tracțiune  ard,  stingerea  poate  dura  aproximativ  30  de  

minute  prin  aplicarea  agentului  de  stingere  a  apei,  cu  toate  acestea,  pot  apărea  

reaprinderi.  Dacă  este  disponibil,  aplicați  un  agent  de  stingere  de  clasa  D.

Dacă  există  scurgeri  de  litiu  metalic  din  baterii

w  Stingeți  și  răciți  bateriile  de  tracțiune  (HT);

Efectuați  controlul  temperaturii  și  acționați  în  consecință.

După  stingerea  incendiului,  aplicați  un  agent  de  stingere  clasa  D  bateriilor  de  

tracțiune,  astfel  încât  stingerea  și  răcirea  să  fie  eficiente.
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VEHICULE  CU  VERSARE  SI  INFLAMARE
DE  COMBUSTIBIL

Stingere  eficientă  cu  apă.
Litiu  Ion  (LI-ion)

Polimer  de  litiu  (LM)

Cu  comutator  termofuzibil

TEMPERATURA  BATERIEI  DE  TRACȚIUNE

80°C

Operatia  de  stingere  se  considera  finalizata  atunci  cand  temperatura  bateriilor  
de  tractiune  se  incadreaza  in  valori  normale,  dupa  cum  se  poate  observa  in  tabelul  
de  mai  jos.

180°C

Litiu  Ion  (LI-ion)

polimeri  de  litiu

30°C

BATERIE  DE  TRACȚIUNE  ÎN  ARDER

Fara  comutator  de  topire  la  cald

Stingere  greu  atunci  când  
există  deformare  a  bateriei;  
Aplicați  cantități  mari  de  apă  
pentru  a  asigura  răcirea;  Aplicați  agent  
de  stingere  clasa  D.

Temperatura  
cu  evaporare  termică  
130ºC

Această  manevră  include  vehicule  alimentate  cu  energie  alternativă  (hibrizi  și  
GPL)  și  vehicule  alimentate  cu  energie  convențională  atâta  timp  cât  există  scurgeri  
de  combustibil  și  aprindere  (benzină/diesel).

Ioni  de  litiu

Dispariție  imposibilă  cu  apă;  
Asigura  protectia  mediului;  
Efectuați  protecție  împotriva  
expunerii;  Aplicați  agent  de  stingere  clasa  D.

44

Reacția  cu  apa  agentului  de  stingere

Acționează  cu  agent  de  stingere  clasa  B

temperatura  
normala

tip  de  baterii

tip  
de  baterii
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Pregătirea  furtunurilor  de  așezare  pentru  lucru

Manevre  de  efectuat  în  zona  de  pregătire

Atac

Atac/Protecție
Linia  2

Linia  1
Atac/Protecție

Linia  1

Atac

Linia  2

Duza  de  1-45  mm

Ajutor

Ajutor

U ă-

Suport  duze+Asistent

1-  45  mm  tracțiune  furtun

-duză

ELEMENTE  PERFORMANTE

1-  Cameră  termică

TRANSPORT  SI  CANTITATE  DE  MATERIAL

Linia  de  alimentare  a  șoferului

1-  întrerupător  70/45mm

-duză

1-  70  mm  tracțiune  furtun

TOATE  ELEMENTELE  PORTĂ  O  CHEIE  DE  TIP  BC

1-  Inductor  în  linie

Suport  duze+Asistent

Linia  de  alimentare  a  șoferului

U ă-

ATAC  DE  FOC

1-  Tub  de  aspirație  cu  
concentrat  de  spumă  1-

1-  45  mm  tragere  furtun

1-  Duza  generatoare  de  spuma

1-  Pârghie

2-  secțiuni  de  furtun  de  45  mm

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

începerea  zonei  de  apropiere  la  30  m  de  vehicul.

APLICAREA  AGENTULUI  DE  STINGERE  CLASA  B

Realizați  linia  de  alimentare  cu  o  secțiune  de  furtun  de  70  mm  și  a

jerican

Linie  electrică .  Element  performant:  Sofer

Întrerupător  70/45mm,  care  este  poziționat  în  zona  de  pregătire  din

Halligan
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Inductorul  în  linie  trebuie  să  fie  cuplat  la  una  dintre  ieșirile  de  apă  ale  întreruptorului.

Realizați  linia  de  protecție  cu  două  secțiuni  de  furtun  de  45  mm  și  o  duză,  
poziționate  în  zona  de  pregătire  la  începutul  zonei  de  apropiere,  la  30  m  de  
vehicul.

jericanA

La  începutul  zonei  de  apropiere,  la  30  m  în  raport  cu  vehiculul,  suportul  
duzei  dă  șoferului  ordinul  de  a  porni  apa  pentru  linia  1.  Reglează  jetul  la  
protecție  difuză  cu  un  debit  minim  de  250L/min,  crescând  ieșirea  în  funcție  de  
radiația  emisă  de  incendiu.  Concomitent  și  în  paralel  cu  linia  2,  acestea  
avansează  spre  vehicul  la  ¾,  de  preferință  din  față  și  pe  partea  șoferului,  până  
aproape  de  limita  de  scurgere.  Apa  proiectată  de  echipă  nu  trebuie  să  afecteze  
scurgerea.

Efectuați  linia  2  cu  două  secțiuni  de  furtun  de  45  mm,  o  duză  generatoare  
de  spumă  și  un  inductor  în  linie  în  zona  de  pregătire  de  lângă  zona  de  
apropiere,  la  30  m  de  vehicul.  Așezați  în  același  loc  cu  concentrat  de  spumă  

clasa  B  și  tubul  de  aspirație.

Obiective:  Apropierea  vehiculului  și  protejarea  liniei  2.

După  conectarea  liniei  de  alimentare,  verificați  dacă  supapele  
întrerupătoarelor  sunt  închise;  întoarceți-vă  la  vehicul  și  deschideți  apa  către  
această  linie.  Reveniți  la  întrerupător  și  porniți  apa  la  liniile  1  și  2  când  vi  se  solicită.
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Linia  1  –  Atac/Protecție .  Elemente  performante:  Suport  duze  +  Helper

LUPTA  INCENDILOR  -  PRIMA  FAZA

Manevre  care  trebuie  efectuate  în  zona  de  apropiere

Linia  2  –  Atac .  Elemente  performante:  Suport  duze  +  Helper

Linia  1  –  Atac/Protecție
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Suportul  duzei  ordonă  șoferului  să  deschidă  apa  pentru  linia  2  cu  concentrat
și  pentru  a  plasa  tubul  de  aspirație  în  interiorul  sticlei  
de  spumă.  Deschideți  duza  generatoare  de  spumă  astfel  încât  să  fie  produsă.  
Închideți  duza  și,  simultan  și  în  paralel  cu  linia  1,  avansați  spre  vehicul  la  ¾,  de  
preferință  din  față  și  pe  partea  șoferului,  până  aproape  de  limita  de  scurgere  fără  
a  proiecta  vreun  agent  de  stingere  din  clasa  B.

jerican

1

Două

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Linia  2  –  Atac

30m

zona  de  apropiere  30m
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Misiune:

În  apropierea  scurgerii,  întrerupeți  jetul  de  protecție  difuz.

Misiune:

w  Efectuați  deschideri  de  acces;

Obiective:  Salvarea  victimelor  și  atacarea  incendiului.

w  În  bateriile  de  tracțiune  (HT);

w  În  rezervoarele  de  combustibil.

w  Răciți  rezervoarele  de  combustibil;

w  Stingeți  și  răciți  bateriile  de  tracțiune;

w  Efectuați  teste  de  control  al  temperaturii  cu  camera  termică:

w  Protejați  linia  2.

w  Efectuați  deschideri  de  acces;

w  Stingeți  scurgerile  și  incendiile  din  habitaclu;

w  Stingeți  incendiul  în  zona  motorului;

w  Salvarea  victimelor  în  interiorul  vehiculului  sau  în  zona  de  atac;
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Linia  1  –  Atac/Protecție

În  apropierea  deversării,  începeți  atacul  cu  agentul
extinctor  clasa  B,  înaintând  spre  vehicul.

Manevre  care  urmează  să  fie  efectuate  în  zona  de  atac

Linia  2  –  Atac

LUPTA  INCENDILOR  -  FAZA  A  DOUA

stingător  clasa  D  pentru  a  efectua  stingerea  și  răcirea.
După  stingerea  incendiului,  aplicați  un  agent  pe  bateriile  de  tracțiune.
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Combaterea  incendiilor  în  vehicule  necesită  deschiderea  capotei  motorului  
și  a  portbagajului,  locuri  în  care  rezervorul  de  combustibil  poate  fi  amplasat  
în  vehiculele  cu  GPL  și  GNC.  Aceste  deschideri  necesită  o  oarecare  grijă  din  
partea  echipelor  de  atac,  garantând  întotdeauna  siguranța  acestora.

Două
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1

10m
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DESCHIDEREA  ACCES  –  PROTOCOLE  DE  OPERAȚIONARE

zona  de  atac  de  10  m
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Luați  o  poziție  joasă  lângă  suportul  duzei;

Suport  duză  –  aplicați  apă  prin  deschiderile  structurale  existente

în  fața  vehiculului  pentru  a  ajunge  la  motor.

Deschideți  încet  capota  protejată  de  spray-ul  difuz  de  protecție.

Dacă  există  semne  de  incendiu  în  zona  motorului  vehiculului,  echipa

halligan

Ajutor

atacul  trebuie  să  respecte  protocolul  de  acțiune  definit:

Creați  o  barieră  de  protecție  cu  un  jet  de  protecție  difuz.

Deschideți  capota  folosind  dispozitivul  de  deschidere  sau  
pregătiți-vă  să  o  deschideți  forțat;

Luați  o  poziție  joasă  și  sigură  lângă  roata  din  față  a  
vehiculului;

Pentru  a  deschide  capota  sau  portbagajul,  folosiți  în  primul  rând  mecanismele  

de  deschidere  care  se  găsesc  în  interiorul  vehiculului,  a  căror  acțiune  este  în  

sarcina  asistentului.  Dacă  nu  este  posibilă  utilizarea  acestor  mecanisme,  o  

deschidere  forțată  trebuie  efectuată  folosind  o  pârghie  sau  alt  echipament  

adecvat.

suport  de  duză

Cu  capota  închisă,  vaporii  de  apă  ajung  să  fie  limitați  în  zona  motorului,  ceea  ce  

face  dificilă  evacuarea  acestuia  în  exterior.  Orice  ardere  încă  existentă  în  acea  

zonă  va  fi  stinsă  prin  sufocare.

După  deschiderea  capotei,  acționați  asupra  motorului  într-un  
jet  difuz  Suport  duză,  stingând  incendiul.

PROTOCOL  DE  DESCHIDERE  CAPOTA  MOTOR

50
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Deschideți  portbagajul  folosind  dispozitivul  de  deschidere  
sau  pregătiți-vă  să  îl  deschideți  forțat;

PROTOCOL  DE  DESCHIDERE  PORTBAGAJE

Deschideți  hayonul  încet,  protejat  de  spray-ul  de  protecție  
difuz.

Ajutor

Luați  o  poziție  joasă  lângă  roata  din  spate  a  vehiculului;  
Suport  pentru  duză  Creați  o  barieră  de  protecție  cu  un  jet  de  protecție  

difuz.

Dacă  în  portbagajul  vehiculului  există  un  rezervor  de  combustibil,  
suportul  pentru  duză  acționează  asupra  acestuia  într-un  jet  de  atac  difuz,  răcindu-l.

Luați  o  poziție  joasă  lângă  suportul  duzei;
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Poziționați-vă  lângă  suportul  duzei;

După  deschiderea  ușii  sau  spargerea  geamului,  
operați  în  habitaclu  cu  un  jet  de  atac  difuz,  stingând  incendiul.

Luați  o  poziție  joasă  și  sigură  lângă  roata  din  față  a  
vehiculului;  Suport  pentru  duză  Creați  o  barieră  de  

protecție  cu  un  jet  de  protecție  difuz.

Dacă  este  imposibil  să  deschideți  ușa,  spargeți  
geamul  cu  ajutorul  unei  pârghii.

Ajutor  vehicul;

PROTOCOL  DE  ACCES  PASAGERI

.

Protejat  de  spray-ul  difuz  de  protecție,  deschideți  ușa

Halligan

VEHICUL  ÎN  POZIȚIE  NORMALĂ,  COMPLET  ÎNCHIS  ȘI  FUM  ÎN  INTERIOR
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Acționează  asupra  habitaclului  vehiculului  într-un  jet  
difuz.  Atacă  suportul  duzei,  stingând  incendiul.

Ajutor

Luați  o  poziție  lângă  plafonul  vehiculului,  aproape  de  
o  fereastră.

Protejat  de  jetul  de  protecție  difuz,  spargeți  geamul  
cu  ajutorul  unei  pârghii

suport  de  duză

Halligan

Creați  o  barieră  de  protecție  cu  un  jet  de  protecție  difuz.

PROTOCOL  DE  ACCES  PASAGERI

.

Poziționați-vă  lângă  suportul  duzei.

VEHICUL  CU  VEDERE  LATERALĂ,  COMPLET  ÎNCHIS  ȘI  FUM  ÎN  INTERIOR
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Combaterea  incendiilor  la  vehiculele  parcate  în  parcările  subterane  este  de  
o  natură  deosebită,  fiind  o  operațiune  care  presupune  mai  multe  pericole.

La  finalul  stingerii  incendiului,  trebuie  efectuată  o  percheziție  pe  toată  
lungimea  parcării  pentru  a  se  asigura  că  nicio  victimă  nu  cade  între  vehicule  
sau  nu  rămâne  prinsă  în  interior.

la  foc  trebuie  să  fie  rapid  folosind  o  debit  maxim  de  500L/min.

Pentru  a  garanta  protectia  maxima  a  pompierilor  implicati  in  actiunile  de  
stingere  a  incendiilor ,  trebuie  desemnate  echipele  strict  necesare,  cel  putin  
doua  echipe.

La  vehiculele  cu  GNC  si  H2 ,  in  spatii  inchise  cu  supapa  de  limitare  a  presiunii  
rezervorului  activata  si  existenta  unei  orificii  de  evacuare  a  gazelor  inflamate,  
flacara  nu  trebuie  stinsa.  Trebuie  efectuate  stingerea  incendiilor  și  protecția  la  
expunere  a  vehiculului.

Pe  lângă  echipamentul  individual  de  protecție  (EIP),  echipele  trebuie  să  aibă  
o  cameră  de  termoviziune  pentru  a  asigura  identificarea  rapidă  a  locației  
incendiului  și  să  citească  temperatura  bateriilor  de  tracțiune  și  a  rezervoarelor  
de  combustibil,  precum  și  să  poarte  un  detector  de  gaze.

Protecția  altor  vehicule  de  efectele  radiațiilor  trebuie  să  fie  promptă

Echipamentele  hidraulice  care  urmează  a  fi  utilizate  în  acțiunile  de  stingere  a  
incendiilor  trebuie  să  garanteze  siguranța  echipelor  și  să  permită  stingerea  
rapidă  a  incendiului  astfel  încât  să  nu  existe  creșterea  temperaturii  și  presiunii  
rezervoarelor  de  gaz  și/sau  bateriilor  de  tracțiune.

efectuate,  cu  riscul  ca  incendiul  să  capete  proporții  incontrolabile.

Două  linii  de  atac  trebuie  să  fie  făcute  cu  tranziții  de  45  mm.  Atacul

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Machine Translated by Google



Rezervoarele  de  
combustibil  sunt  de  obicei  
amplasate  pe  acoperiș,  
așa  cum  se  arată  în  imagini.

lizare.

La  vehiculele  electrice,  hibride  și  pe  hidrogen,  există  riscul  reaprinderii,  cu  
posibilitatea  de  a  se  produce  în  cel  puțin  24  de  ore,  astfel  încât  acestea  trebuie  scoase  
de  pe  șantier  și  amplasate  în  afara  parcării  într-un  loc  izolat  și  supravegheat  imediat  
după  stingere.  a  focului.

La  vehiculele  grele  de  
pasageri  și  marfă,  bateriile  
de  tracțiune  (HT)  sunt  

amplasate  în  diferite  
locații,  ceea  ce  face  dificilă  
localizarea  acestora.

La  vehiculele  grele  de  
călători  și  marfă  alimentate  
cu  GPL,  GNC  și  H2  se  

acordă  prioritate  
rezervoarelor  de  
combustibil  și  bateriilor  
de  tracțiune  și,  în  final,  
stingerii  incendiului.

În  operațiunile  de  revizie,  toate  spațiile  care  au  fost  supuse  produselor  de  ardere  
trebuie  să  fie  ventilate.  Înainte  de  finalizarea  lucrărilor,  atmosfera  de  la  fața  locului  
trebuie  monitorizată  cu  o  atenție  deosebită  la  parametrul  conținutului  de  oxigen.

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

rezervoare  de  combustibil

VEHICULE  GRELE  DE  CALATORII  SI  MARFURI
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VEHICULE  DE  PUTERE  COMBINATĂ

baterii  de  tracțiune

57

În  vehiculele  alimentate  cu  hidrogen,  va  trebui  să  răcească  rezervorul  de  H2

Având  în  vedere  numărul  mare  de  rezervoare  de  combustibil  și  baterii  de  
tracțiune  existente  în  aceste  vehicule,  se  impune  consolidarea  materialului  de  
ordonanță  pentru  stingerea  incendiilor.

prioritate  față  de  răcirea  celulelor  H2  și  a  bateriilor  de  tracțiune.

Dacă  în  același  vehicul  sunt  două  tipuri  de  energie,  se  va  acorda  prioritate  
răcirii  rezervoarelor  de  gaz  sub  presiune  în  detrimentul  bateriilor  de  tracțiune.
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VEHICULE  ÎN  STAȚIE  DE  ÎNCĂRCARE

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Dacă  vehiculul  electric  se  află  la  stația  de  încărcare,  dacă  este  posibil,  
întrerupeți  alimentarea  cu  combustibil/energie  și  îndepărtați  vehiculul  
de  acea  locație.
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Vehicule  fără  scurgeri  de  combustibil  și  fără  aprindere  (benzină  și  motorină).

Faza  a  2-a  –  Salvarea  victimelor  și  atacul  cu  foc

Faza  1  –  Scăderea  puterii  de  foc  și  
verificarea  reacției  materialelor  combustibile  cu  apa  LINIA  

1  ATAC  și  PROTECȚIE  |  LINIA  2  ATAC

LINIA  1  ATAC  și  PROTECȚIE  |  LINIA  2  ATAC

TABELE  -  REZUMAT

59

w  La  începutul  zonei  de  atac  la  10  m  de  vehicul,  schimbați  jetul  în  atac  
difuz;  w  Conduceți  spre  vehicul.

w  La  începutul  zonei  de  apropiere,  la  30  m  de  autovehicul,  începeți  
pulverizarea  agentului  de  stingere  cu  apă  în  jet  direct  cu  debit  minim  de  
250L/min  pentru  a  reduce  intensitatea  incendiului;  w  Conduceți  paralel  cu  
vehiculul  la  ¾,  de  preferință  din  față  și  pe  partea  șoferului,  până  la  
începerea  zonei  de  atac,  la  10  m  de  vehicul.

w  Efectuați  deschideri  de  acces;  

w  Stingeti  focul  din  habitaclu;  w  Stingeți  
și  răciți  bateriile  de  tracțiune  (HT)  –  

Aplicați  agent  de  stingere  clasa  D,  dacă  
este  disponibil;  w  Efectuați  teste  de  
control  al  temperaturii  cu  camera  termică:  
wPe  baterii  de  tracțiune  (HT);  cÎn  
rezervoarele  de  combustibil.

LINIA  1  ATAC  și  PROTECȚIE  LINIA  2  ATAC  w  Realizați  
deschideri  de  acces ;  w  Salvarea  victimelor  în  interiorul  
vehiculului  sau  în  zona  de  atac;  w  Răciți  rezervoarele  de  
combustibil;  w  Stingeți  incendiul  în  zona  motorului;  w  
Protejați  linia  2.

ATACUL  DE  INCENDIU  -  APLICAREA  AGENTULUI  DE  STINGERE  A  APEI

FUNCTIONARE  CU  AGENT  DE  STINGERE  A  APEI
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Faza  a  2-a  –  Salvarea  victimelor  și  atac  de  
incendiu  LINIA  1  ATAC  și  LINIA  DE  PROTECȚIE  2  ATAC  Agent  de  stingere  cu  apă  Agent  
de  stingere  clasa  B  w  Aproape  de  deversare,  inter  w  Aproape  de  limita  de  scurgere,  
începeți  pulverizarea  agentului  de  stingere  clasa  B  întreruperea  jetului  difuz  of  prote  w  

Creați  deschideri  de  acces ; ,  când  linia  2  începe  atacul  w  Stingeți  deversarea  și  incendiul  folosind  agentul  
de  stingere  a  incendiilor  din  habitaclu;  Clasa  B.  w  Stingeți  incendiul  în  zona  motorului;  w  Stingeți  și  răciți  
bateriile  de  tracțiune  –  Aplicați  agent  de  stingere  clasa  D,  dacă  este  disponibil;  w  Efectuați  teste  de  control  al  
temperaturii  cu  camera  termică:  w  Pe  bateriile  de  tracțiune  (HT);  w  În  rezervoarele  de  combustibil.

ATACUL  DE  INCENDIU  -  APLICARE  AGENTUL  DE  STINGERE  CLASA  B

w  La  începutul  zonei  de  
apropiere,  la  30  m  de  autovehicul,  
avansați  într-  un  jet  de  protecție  
difuz  cu  debit  minim  de  250L/m,  
mărind  puterea  în  funcție  de  
radiația  emisă  de  incendiu;  w  
Avansați  în  paralel  cu  linia  2  
pentru  vehiculul  ¾,  de  preferință  
din  față  și  pe  partea  șoferului  
până  aproape  de  limita  de  scurgere.

w  Realizarea  deschiderilor  
de  acces ;  w  Salvarea  victimelor  
din  interiorul  vehiculului  sau  din  
zona  de  atac;  w  Răciți  rezervoarele  
de  combustibil;  w  Protejați  linia  2.

OPERAREA  CU  AGENT  DE  STINGERE  CLASA  B

Manual  de  stingere  a  incendiilor  pentru  vehicule

Vehicule  cu  deversare  și  aprindere  de  combustibil  (benzină  și  motorină).

Faza  1  –  Apropierea  autovehiculului  si  linia  de  protectie  

2  LINIA  1  ATAC  si  PROTECTIE  LINIA  2  ATAC  Agent  de  stingere  cu  apa  Agent  de  stingere  clasa  B  w  
Inaintare  in  paralel  si  concomitent  cu  linia  1  catre  vehicul  fara  a  aplica  agentul  de  stingere  

clasa  B .
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MULȚUMIRI

Publicarea  acestui  manual  se  datorează  angajamentului  și  dăruirii  
operatorilor  Școlii  RSB  care  și-au  pus  la  dispoziție  cu  ușurință  timpul  lor  
pentru  a  colabora  la  imaginile  care  ilustrează  manevrele  cuprinse  aici.

Fără  colaborarea  tuturor,  acest  manual  nu  ar  fi  fost  posibil.

Noroc  tuturor!

Această  publicație  se  datorează  și  colaborării  prețioase  a  CARRIS  și  
RENAULT  CHELAS  care  au  autorizat  cu  amabilitate  captarea  imaginilor  
vehiculelor  lor.
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