MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„DOBROGEA” AL JUDEŢULUI CONSTANŢA

Compartimentul Evidenţă, Analiză şi Prognoze Preventive
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PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE
 verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca
acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze
materialele combustibile din apropiere;
 tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării
imediate a fisurilor;
 curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
 montaţi pe pardoseala combustibilă, în faţa uşiţei de alimentare cu
combustibil, o tablă cu dimensiuni de 0,50x0,70 m;
 nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi
uşiţa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
 nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de
încălzit.
Pentru mijloacele de încălzit care folosesc combustibil lichid, recomandăm:
 verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 interzicerea supraalimentării cu combustibil;
 alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare
de funcţionare;
 curăţarea periodică a conductelor de alimentare.
Coşurile de fum
 la acoperişurile cu pantă până la 20% înălţimea gurii coşului faţă de
învelitoare (măsurată pe normala la pantă) trebuie să fie de minimum 100 cm.
În cazul existenţei unor elemente supraînălţate faţă de suprafaţa acoperişului
(atice, ziduri antifoc etc.) coşurile trebuie să depăşească înălţimea acestora cu
cel puţin 100 cm, cu excepţia coşurilor situate la distanţă mai mică de 13 cm
de aceste elemente, la care depăşirea se poate reduce la 50 cm;
 canalele de fum se prevăd cu orificii de curăţire prevăzute cu uşiţe de
închidere etanşe duble din tablă sau din azbociment.
 la străpungerea planşeelor combustibile, elementele de lemn ale planşeelor
trebuie să fie de cel puţin 24 cm de la faţa interioară a canalelor de fum.
 este interzisă trecerea conductelor de instalaţii prin zidăria coşurilor de fum
precum şi slăbirea pereţilor coşurilor cu dibluri, şanţuri, ancore sau piroane.
 gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile
se prevăd cu dispozitive de protecţie împotriva scânteilor (grătare de sârmă).
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