FOTO: Sezonul INCENDIILOR cauzate de
coșurile de fum. Casă în flăcări la
Costești

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “General
Magheru” al județului Vâlcea au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs, în
această seară, la acoperișul unei locuințe din comuna Costești. Izbucnirea incendiului
a fost anunțată în jurul orei 18.30, iar pentru stingerea acestuia au fost trimise la
fața locului două echipaje de stingere cu apă și spumă.
Până la lichidarea flăcărilor, a ars structura din lemn a acoperișului cu învelitoare
din șită, pe circa 100 de mp., la nivelul mansardei, precum și elemente de mobilier
existente în interior.
După aproape trei ore de eforturi, pompierii militari, în colaborare cu membrii SVSU
din localitate, au reusit să stingă incendiul.

Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că flăcările s-ar fi declanșat
în urma scânteilor rezultate de la coșul pentru evacuarea fumului, neizolat față de
materialele combustibile din componența acoperișului.
Având în vedere faptul că în sezonul rece, majoritatea incendiilor au drept punct de
plecare sistemele de încălzire a locuinţelor, la exploatarea sobelor, cu sau fără
acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit trebuie
respectate următoarele reguli :
• materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor vor
fi la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la
1,00 m;
• în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului
combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;
• depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare
de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare
de căldură;
• este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;
• în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă
metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
• înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit,
reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
• nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau
izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
• în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute
închise;
• este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol
sau alte lichide combustibile;
• se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în
imediata apropiere a lor;
• nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu
o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal);
• cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără
pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;
• se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;

