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Curgerea apei prin conducte și accesorii 

pentru stingerea incendiilor. Pierderi de sarcină 

 
 
Capitolul 1. Scurtă istorie a evoluţiei accesoriilor pentru stingerea incendiilor. Pierderi 
de sarcină liniare. Aditivarea la apă  
 
1.1 Datări istorice dinainte de naşterea lui Hristos  
 
1.2 Datări istorice după naşterea lui Hristos  
 
1.3 Pierderi de sarcină liniare. Concept. Scurtă istorie 
 
1.4 Fenomenul de aditivare şi importanţa sa. Concept şi necessitate 
 
1.5 Utilizarea apei pentru stingerea incendiilor 
 
1.6 Cercetări şi determinări experimentale realizate de către pompieri 
 
1.7 Cercetări şi determinări experimentale realizate în România. Cercetări realizate 
de către pompierii militari din România 
 
Bibliografie. Reglementări, acte normative, prescripţii tehnice şi juridice 
Bibliografie. Publicaţii de autori 
 
Capitolul 2. Elemente de hidrodinamică. Conceptul de turbulenţă. Aplicaţii la 
conducte cu secţiune circulară şi furtunuri pentru stingerea incendiilor 
 
2.1 Mişcarea turbulentă. Elemente generale 
 
2.2 Efortul tangenţial la mişcarea turbulentă 
 
2.3 Pierderea hidraulică la mişcarea turbulentă 
 
2.4 Evaluarea pierderilor de sarcină locale 
 
2.5 Pierderi de sarcină liniare. Factori de influenţă 
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2.6 Conceptul de turbulenţă. Criteriul Reynolds 
 
2.7 Pierderi de sarcină. Concept  
 
2.8 Generarea pulsaţiilor de viteză 
 
2.9 Comportarea fluidelor cu natură nenewtoniană 
 
Capitolul 3. Substanţe destinate pentru stingerea incendiilor 
 
3.1 Elemente generale 
 
Curgerea apei prin conducte şi accesorii pentru stingerea incendiilor 
 
3.2 Stingerea incendiilor. Controlul proceselor de ardere /combustie 
  
3.3 Termohidraulica ceţii de apă utilizată la stingerea incendiilor 
 
3.4  Apa uşoară („light - water”) 
 
3.5  Apa aditivată cu aditivi polimerici 
 
3.6. Spuma chimică utilizată ca substanţă pentru stingere 
 
Bibliografie. Reglementări, acte normative, prescripţii tehnice şi juridice 
 
Bibliografie. Publicaţii de autori 
 
Capitolul 4. Influenţa aditivilor polimerici la curgerea lichidelor prin conducte cu 
secţiune circulară. Stadiul actual al cercetărilor 
 
4.1 Aplicaţii ale fenomenului de reducere a pierderilor de sarcină liniare la curgerea 
lichidelor aditivate cu soluţii diluate de polimeri în Statele Unite ale Americii şi în 
Europa 
 
4.2 Determinări experimentale realizate în România  
Bibliografie. Publicaţii de autori 
 
Capitolul 5. Soluţii de polimeri utilizate pentru reducerea pierderilor de sarcină. 
Elemente de fenomen 
 
5.1 Fenomene asociate soluţiilor de polimeri  
 
5.2 Determinări experimentale. Eficienţa aditivilor polimerici 
 
Bibliografie. Publicaţii de autori 
 
 
 



Capitolul 6. Conducte şi accesorii pentru stingerea incendiilor. Controlul pierderilor 
de sarcină liniare la apă. Metode de evaluare  
 
6.1 Metode specifice. Elemente generale  
 
6.2 Modalităţi de optimizare a pierderilor de sarcină liniare 
 
Bibliografie. Reglementări, acte normative, prescripţii tehnice şi juridice 
 
Bibliografie. Publicaţii de autori  
 
Capitolul 7. Jeturi de apă cu presiune constantă. Curgerea liberă cu frecare. 
Stingerea incendiilor. Riscuri/pericole cu natură electrica 
 
7.1 Tipuri de jeturi. Zone caracteristice 
 
7.2 Controlul riscurilor/pericolelor de deteriorare a furtunurilor tip/standard 
 
7.3 Intervenţia pentru stingerea incendiilor  
 
7.4 Autospeciale destinate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor  
Bibliografie. Reglementări, acte normative, prescripţii tehnice şi juridice 
 
Bibliografie. Publicații de autori 
 
Capitolul 8. Pierderi de sarcină liniare la furtunuri plate destinate stingerii incendiilor. 
Determinări experimentale 
 
8.1 Elemente generale referitoare la determinările experimentale 
 
8.2 Determinări experimentale la apă fără utilizarea de aditivi. Furtunuri plate tip C 
 
8.3 Determinări experimentale la apă cu utilizarea de aditivi. Furtunuri plate tip C 
 
8.4 Determinări experimentale la apă cu/fără aditivi. Furtunuri plate tip B 
 
8.5 Determinări experimentale la apă fără utilizarea de aditivi. Conducte din aliaj 
de aluminium 
 
8.6 Rezultate şi concluzii ale determinărilor experimentale 
 
Bibliografie.Reglementări, acte normative, prescripţii tehnice şi juridice 
 
Bibliografie.Publicaţii de autori 
 
Capitolul 9. Concepte/terminologie specifică şi conexă domeniilor hidraulică şi 
mecanica fluidelor pentru construcţii şi instalaţii 
 
9.1 Terminologie conexă şi specifică domeniului apărare împotriva incendiilor/A-H 
 



9.2 Terminologie conexă şi specifică domeniului apărare împotriva incendiilor/L-Z 
Bibliografie.Reglementări, acte normative, prescripţii tehnice şi juridice 
 
Bibliografie. Publicaţii de autori 


