ÎNCREDERE PRIN SIGURANŢĂ

Organismul de verificări tehnice
Cea mai mare organizaţie de experţi din Europa pentru protecţia contra incendiilor
Competenţa experţilor pentru protecţia contra incendiilor la faţa locului

J JOrganismul de verificări tehnice

JJ Despre VdS
Siguranţa ne priveşte pe toţi. Doar cine se simte în siguranţă poate
trăi şi lucra creativ, poate da viaţă unor noi idei şi concepte. Acest
lucru este valabil atât la nivelul întreprinderilor cât şi la nivelul familiei.
VdS este organismul independent şi acreditat pentru verificare
şi certificare în domeniul protecţiei contra incendiilor şi contra
spargerilor prin efracţie. Fie că este vorba despre casa de valori
din cadrul întreprinderii, instalaţia de sprinklere din interiorul halei
de producţie sau de detectorul de fum din locuinţă: VdS le verifică
până în cel mai mic detaliu. Siguranţa devine măsurabilă.
Doar atunci când produsele, specialiştii şi firmele trec toate testele
se acordă atât de mult doritul marcaj de verificare VdS. Calitate
excepţională certificată de către VdS.
Experţii organismului de verificări tehnice evaluează regulat la faţa
locului toate elementele care ţin de protecţia contra incendiilor şi
situaţia riscurilor în cadrul unităţii. Astfel siguranţa este „la zi”.
Împărtăşirea cunoştinţelor - se poate învăţa despre siguranţă:
Seminarele şi conferinţele VdS reprezintă o formă de cooperare,
oferă spaţiul pentru schimbul de idei şi discuţii: cunoştinţe
profesionale şi feedback imediat. La editura VdS sunt publicate
directivele Asiguratorilor Germani de Proprietăţi, care sunt
elaborate prin consens la nivel european şi sunt acceptate la nivel
internaţional.
VdS – Încredere prin siguranţă
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JJ Organismul de verificări tehnice al VdS Schadenverhütung
Organismul pentru verificări tehnice este principala organizaţie de
experţi din Europa în domeniul protecţiei contra incendiilor. Experţii
evaluează anual mai mult de 21.000 de instalaţii de protecţie contra
incendiilor în întreaga lume. Acest număr se măreşte constant
cu noile instalaţii, care după prima verificare, sunt supuse unor
verificări ulterioare periodice.
Ca bază a verificărilor pot fi utilizate normele naţionale şi
internaţionale, directivele VdS, precum şi directivele americane ale
NFPA (National Fire Protection Association) şi FM (Factory Mutual).
Prestaţiile includ verificarea respectării condiţiilor asiguratorilor
şi ale autorităţilor în construcţii,
precum şi verificări ale capacităţilor
tehnice ale instalaţiilor în ceea ce
priveşte protecţia contra incendiilor, în
conformitate cu legislaţia privitoare la
lucrări de construcţie.
O îndelungată tradiţie de 100
de ani, concentrarea activităţilor
de verificare pe protecţia contra
incendiilor şi strânsa colaborare cu
propriile laboratoare VdS reprezintă
calităţi unice care ne diferenţiază
în competiţia cu alte organizaţii de
experţi. Competenţa organismului
pentru verificări tehnice este dovedită
prin acreditarea conform ISO 17020
– ca prim şi momentan unic organism de verificare pentru instalaţii
staţionare de protecţie contra incendiilor – conferită de Organismul
German pentru Acreditări Tehnice (ATech).
Prin colaborarea în cadrul unor comitete naţionale şi internaţionale
experţii VdS îşi aduc un aport hotărâtor la elaborarea de directive
tehnice în domeniul protecţiei contra incendiilor. Îndelungata
experienţă în domeniu şi legăturile la nivel internaţional cu alţi
experţi şi organizaţii de verificare din domeniul protecţiei contra
incendiilor le asigură experţilor VdS cunoştinţe amănunţite şi
detaliate şi o privire de ansamblu asupra evoluţiilor viitoare.

3

J JOrganismul de verificări tehnice

În esenţă, programul de verificări la organismului de verificări
tehnice cuprinde actualmente următoarele elemente:

>>Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă (de ex. instalaţii de stingere cu
sprinklere, instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată, instalaţii
de stingere a incendiilor cu pulverizare fină a apei, instalaţii de stingere
a incendiilor cu spumă)
>>Instalaţii de stingere a incendiilor cu gaz (cu gaze de stingere de ex.
CO2, argeo, inergen, azot, argonit, FM 200, Novec 1230)
>>Instalaţii speciale de stingere a incendiilor (de ex. instalaţii de stingere a
scânteilor, instalaţii de stingere pentru protecţia bucătăriilor)
>>Instalaţii de semnalizare a incendiilor
>>Instalaţii de eliminare a fumului (instalaţii de evacuare a fumului şi
a căldurii, instalaţii de eliminare a fumului în casa scărilor, instalaţii
mecanice de eliminare a fumului, sisteme cu presiune pentru protecţia
contra fumului)
>>Sisteme de închidere pentru protecţie anti-incendiu
>>Instalaţii de avertizare vocală
>>Instalaţii speciale de protecţie contra incendiilor, ca de exemplu instalaţii
de reducere a oxigenului
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JJ Verificarea şi monitorizarea proiectelor încă din faza de
proiectare
Specialiştii organismului de verificări tehnice îşi oferă sprijinul
proprietarilor de construcţii încă din faza de proiectare, la
verificarea conceptelor, care asigură o protecţie corespunzătoare
contra incendiilor, adecvată individual fiecărui tip de utilizare.
Printr-o protecţie corespunzătoare contra incendiilor în multe cazuri
se înţelege o combinaţie adecvată de diverse instalaţii, ca de
exemplu instalaţii clasice de sprinklere, combinate cu o instalaţie
de semnalizare a incendiilor şi, eventual, o instalaţie de evacuare a
fumului şi a căldurii.
În astfel de cazuri au fost efectuate verificări iniţiale, respectiv
verificări ulterioare, sub forma unor „verificări combinate”. În ceea
ce priveşte realizarea tehnică a unei instalaţii de protecţie contra
incendiilor, erorile pot apărea în cadrul oricărei faze de construcţie.
Erorile apărute la realizarea conceptului trebuie remediate cel mai
târziu în cadrul fazei de proiectare. Regula generală este că o
eroare este cu atât mai dificil de remediat, cu cât este descoperită
mai târziu.

JJ Verificări iniţiale (recepţii)
Verificarea iniţială a unei instalaţii de protecţie
contra incendiilor nou instalată înseamnă a o
verificare a „organelor interne” ale acesteia.
Corespunde gradul de protecţie asigurat
condiţiilor prestabilite? Cantitatea de substanţă
de stingere este adaptată riscurilor existente?
Este asigurată conlucrarea funcţională a
componentelor? Acestea sunt numai câteva
dintre multiplele întrebări care se ridică în cadrul
unei verificări iniţiale. Raportul de verificare
reprezintă atât baza pentru verificarea făcută de
către asigurator, cât şi dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de
construcţie, deoarece specialiştii organismului de verificări tehnice,
în calitatea lor de experţi ai autorităţii de supraveghere a lucrărilor
de construcţii pot totodată evalua şi recepţiona calitatea instalaţiei
în conformitate cu condiţiile de construcţie aplicabile. În cazul
instalaţiilor de stingere a incendiilor cu gaz, raportul de verificare
serveşte ca dovadă privind verificarea de către experţi, necesară în
conformitate cu directivele asociaţiilor profesionale.
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JJ Verificări ulterioare
Funcţionalitatea de lungă durată a instalaţiilor de protecţie contra
incendiilor, chiar şi în cazul modificării condiţiilor cadru (de ex.
modificare a condiţiilor de exploatare) reprezintă elementul central
al verificărilor ulterioare periodice, efectuate la fiecare şase luni,
respectiv anual.
Dat fiind că aceste verificări ulterioare sunt solicitate nu numai de
către asiguratori, ca verificare actuarială, ci şi de către autorităţile
în construcţii, în baza prevederilor legale privitoare la activitatea
de construcţii (de ex. Directiva tehnică privind verificările), putem
efectua la cerere o combinaţie a acestor verificări. Desigur că şi în
acest caz elementul fundamental îl reprezintă propria siguranţă.

JJ Verificări ale instalaţiilor vechi
Procesele de îmbătrânire, precum şi influenţele atmosferice şi
ale regimului de funcţionare au o influenţă considerabilă asupra
fiabilităţii şi eficacităţii instalaţiilor de sprinklere. Sunt afectate în
special sprinklere şi reţeaua de conducte, care pot fi supuse în
cadrul verificărilor periodice ulterioare unui simplu control vizual de
la exterior.
Din acest motiv directivele aplicabile prevăd o inspecţie detaliată a
sistemelor de sprinklere umede după 25 de ani, iar a sistemelor de
sprinklere uscate după 12,5 ani. Pe lângă examinarea interiorului
conductelor cu un endoscop, precum şi determinarea grosimii
pereţilor cu ajutorul măsurătorilor cu ultrasunete, sprinklerele sunt
selectate prin sondaj şi supuse unei verificări a funcţionării în
laboratoarele VdS.

JJ Test Door-Fan pentru instalaţii de stingere a
incendiilor cu gaz
Pentru evaluarea eficacităţii instalaţiilor de stingere
a incendiilor cu gaz este important de ştiut cât este
de etanş spaţiul care necesită protecţie.
De câţiva ani VdS oferă pentru măsurarea
etanşeităţii spaţiilor aşa numitele teste “Door-Fan”.
La testul „Door-Fan” se generează suprapresiune,
respectiv subpresiune într-un spaţiu şi concomitent
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este măsurată evacuarea gazului. Pe baza acestor valori măsurate
se poate determina cât de mare este suprafaţa de scurgere în
spaţiul respectiv. Aceasta influenţează la rândul ei compoziţia şi
durata de menţinere a concentraţiei de gaz de stingere dorită. Prin
testul „Door-Fan” se pot reduce la minimul necesar operaţiunile de
inundare de probă, care presupun cheltuieli şi un necesar de timp
ridicat.

JJ Test de fum pentru proiecte critice de instalaţii
pentru protecţie anti-incendiu
În spaţii sau camere de servere foarte înalte, cu un
grad ridicat al schimburilor de aer, este posibil ca
fumul să fie detectat prea târziu datorită rarefierii prea
puternice. Pentru a putea testa în aceste condiţii critice
proiectarea semnalizatoarele de fum încorporate, în
conformitate cu condiţiile existente, organismul pentru
verificări tehnice utilizează un generator special de
fum. Generatorul emite fum de test prin piroliză. Fumul
astfel generat este similar fumului emis în caz de
incendiu, fără însă ca spaţiul să mai fie supus efectului
flăcărilor şi mirosului de ars.

JJ Instalaţii de avertizare vocală (IAV)
O a doua sarcină esenţială a instalaţiilor de semnalizare a
incendiilor, pe lângă anunţarea propriu-zisă a incendiului, este
şi emiterea alarmei în timp util. În cazul anumitor clădiri această
funcţie poate şi trebuie să fie îndeplinită nu de emiţătoare de
semnale, ci de difuzoare. În acest fel, în caz de urgenţă se pot
emite „Indicaţii pentru vizitatori şi angajaţi”, în mod automat sau sub
formă de anunţuri în timp real în interiorul clădirii. Aceste instalaţii
au o contribuţie esenţială la evacuarea selectivă a anumitor părţi
ale clădirii sau ale întregii clădiri.
Astfel, instalaţiile de avertizare vocală, acţionate de o instalaţie de
semnalizare a incendiilor, reprezintă o componentă a instalaţiilor
de alarmă în cadrul tehnicii de notificare a pericolelor. În acest fel,
conform regulamentelor de construcţie, instalaţia de avertizare
vocală reprezintă o parte componentă a instalaţiilor şi dispozitivelor
tehnice care trebuie recepţionate de regulă în cadrul procedurilor
prevăzute de legislaţia de construcţii de către experţi autorizaţi
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oficiali, încă înainte de prima
punere în funcţiune. Această
verificare, oferită şi de către
organismul pentru verificări
tehnice, cuprinde şi măsurarea
parametrilor acustici relevanţi,
pentru a asigura inteligibilitatea
necesară a anunţurilor şi astfel
informarea sigură a persoanelor
vizate.

JJ Verificarea hidranţilor de perete şi exteriori şi a coloanelor
Pentru combaterea rapidă a incendiilor au fost dezvoltate
dispozitive pentru racordarea furtunurilor, denumite şi hidranţi de
perete, care reprezintă instalaţii extrem de eficace pentru primele
acţiuni de stingere a incendiilor.
Pentru verificarea punerii în practică a cerinţelor normelor aplicabile
cu privire la aceste dispozitive, organismul de verificări tehnice
efectuează verificări iniţiale şi verificări ulterioare
periodice.
Eficacitatea şi siguranţa în funcţionare reprezintă
elementele esenţiale ale verificării. Dispozitivele
sunt verificate din punct de vedere al dotărilor
tehnice, printre altele, fiind înregistrate şi
evaluate prin proceduri metrologice mărimi
cum ar fi debitul, presiunile de regim minime şi
maxime.
Astfel de verificări efectuate de către experţi sunt
solicitate într-o măsură din ce în ce mai mare
prin reglementările privitoare la construcţii.
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JJ Instruirea personalului în cazul instalaţiilor de stingere a
incendiilor cu substanţe de stingere sub formă gazoasă
Instalaţiile de stingere a incendiului au o contribuţie însemnată în
ceea ce priveşte asigurarea protecţiei persoanelor şi a bunurilor
în cadrul unei clădiri. În cazul depozitării sau prelucrării anumitor
substanţe (de ex. lichide inflamabile) sau pentru protejarea
contra unor anumite riscuri speciale (de ex. spaţii pentru sisteme
informatice) instalaţiile de stingere cu gaz pot prezenta avantaje
considerabile faţă de instalaţiile de stingere cu apă. Trebuie însă
avut în vedere faptul că la utilizarea unei instalaţii de stingere cu
gaz, concentraţia gazului de stingere sau reducerea cantităţii de
oxigen provocată de acesta poate periclita sănătatea persoanelor
din zonă. Din acest motiv sunt
necesare diverse măsuri tehnice
şi organizatorice pentru protejarea
pesonalului.
Pe lângă măsurile tehnice, un
element esenţial în reprezintă
instructajul anual al personalului,
al cărui scop este oferirea de
explicaţii angajaţilor cu privire
la posibilele pericole legate de
substanţele de stingere şi la
măsurile de protecţie necesare.
În cadrul recepţiilor şi reviziilor instalaţiilor staţionare de stingere
cu gaz experţii VdS verifică şi conformitatea instalaţiei de stingere
cu directivele în vigoare. În plus angajaţii departamentului VdS de
prevenire a pagubelor oferă operatorului posibilitatea de a elabora
împreună cu acesta un concept de protecţie orientat către elemente
practice, concomitent cu instruirea personalului acestuia.

JJ Rapoarte ale experţilor
Pentru probleme speciale legate de capacităţile tehnice ale instalaţiilor
în ceea ce priveşte protecţia contra incendiilor, experţii organismului
pentru verificări tehnice verifică chestiuni tehnice legate de protecţia
contra incendiilor şi elaborează rapoarte corespunzătoare. Aceste
rapoarte se pot referi de exemplu la evaluarea conceptelor de protecţie
sau la analiza funcţionării instalaţiei de stingere în cazul apariţiei
anumitor daune, precum şi la posibilitatea de remediere a deficienţelor.
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JJ Analize de risc şi inspecţii
Organismul de verificări tehnice pune la dispoziţia
asiguratorilor, utilizatorilor şi operatorilor, precum şi altor
entităţi interesate cu privire la tema protecţiei împotriva
incendiilor o ofertă cuprinzătoare în ceea ce priveşte analiza
şi evaluarea riscurilor tehnice legate de protecţia contra
incendiilor. Ca rezultat al cercetărilor sunt evaluate concepte
specifice privitoare la riscuri, care conţin încercări de stabilire
a unor soluţii şi recomandări pentru protecţia preventivă contra
incendiilor şi care pot contribui la îmbunătăţirea situaţiei
riscurilor. Primele analize şi evaluări sunt întâmpinate cu o
largă aprobare de către beneficiari.

JJ Instalaţii speciale de stingere a incendiilor
Prin instalaţii speciale de stingere a incendiilor se înţeleg instalaţii
de stingere a incendiilor pentru cazuri speciale de utilizare. Un
exemplu tipic în acest sens sunt instalaţiile de stingere a scânteilor
şi instalaţiile de stingere pentru protecţia bucătăriilor.
Funcţionalitatea şi eficacitatea acestor instalaţii de stingere trebuie
de asemenea verificată regulat.
Dispozitive pentru protecţia bucătăriilor
Incendiile în spaţiile de bucătărie pun în pericol personalul şi
cauzează adesea daune materiale majore, care pot necesita ulterior
lucrări de renovare cu costuri ridicate şi lungi perioade de întrerupere
a activităţii. Lichidul de stingere este pulverizat din doze speciale
peste suprafaţa cu grăsime inflamată şi în hotele şi canalele pentru
aer evacuat. Substanţa de stingere împiedică atât alimentarea
cu oxigen prin expandarea pe suprafaţa cu grăsime cât şi o nouă
inflamare a acesteia prin răcirea ei concomitentă, astfel încât după
combustia spontană flăcările să nu se poată extinde necontrolat.
Instalaţii de stingere a scânteilor
Scânteile reprezintă o problemă arzătoare în instalaţiile pneumatice
de transport şi de aspiraţie, de ex. la prelucrarea lemnului, şi în
întreprinderi din industria textilă, alimentară, furajeră, de prelucrare
a pielii, a cauciucului şi în industria chimică. Ele sunt produse de
utilajele de prelucrare şi prin intermediul conductelor de transport
ajung rapid în următoarele componente ale instalaţiei. Aici pot
cauza incendii mocnite, care în cel mai scurt timp se transformă
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pe neobservate în incendii de mare amploare sau explozii de praf.
Instalaţiile de stingere a scânteilor oferă o protecţie sigură. Scânteile
inflamabile sunt identificate încă din conducta de transport prin
intermediul unor senzori speciali. Între identificare şi stingere trec
numai câteva fracţiuni de secundă.

JJ Sisteme de închidere pentru protecţie anti-incendiu
Sistemele de închidere pentru protecţie anti-incendiu, conform DIN
4102-5 sunt componente cum ar fi: uşi cu închidere automată şi alte
dispozitive cu închidere automată (de ex. clapete, rulouri, porţi);
scopul montării acestor dispozitive este să împiedice pătrunderea
focului prin orificii sau deschideri din pereţi şi planşee.
Sisteme de închidere pentru protecţie anti-incendiu în cadrul
instalaţiilor de transport cu bandă
Sistemele de închidere pentru protecţie anti-incendiu (SÎPA)
reprezintă o componentă esenţială a conceptelor de siguranţă şi
de protecţie contra incendiilor. SÎPA reprezintă măsuri de protecţie
extrem de importante contra urmărilor incendiilor, de ex. în instalaţii
industriale, în aeroporturi şi depozite. Aceste uşi, porţi şi clape sunt
adaptate în funcţie de respectivul tip de instalaţie de transport şi
protejează în caz de incendiu deschiderile din pereţi şi plafoane
necesare pentru trecerea benzilor de transport. La străpungerile prin
pereţi anti-foc aceste sisteme de închidere sunt prevăzute de lege.
SÎPA se compun dintr-un dispozitiv de alarmă, o instalaţie de control
a traseului liber şi elementul propriu-zis de protecţie anti-incendiu
(de ex. o clapetă), precum şi o instalaţie de blocare cu monitorizare
a închiderii (constând dintr-un semnalizator de incendiu, dispozitiv
de declanşare, dispozitiv de blocare şi element de monitorizare, ca
de ex. barieră luminoasă).
Verificare de către experţi
Conform prevederilor aprobării, un sistem de închidere pentru
protecţia anti-incendiu funcţional şi încorporat într-o instalaţie de
transport cu bandă trebuie recepţionat de către un expert. Expertul
independent al VdS verifică la faţa locului pe lângă concordanţa
cu prevederile aprobării şi funcţionarea corespunzătoare şi fără
probleme a instalaţiei pentru a se asigura că toate componentele
individuale ale instalaţiei sunt adaptate unele în funcţie de altele şi
sunt capabile de o conlucrare impecabilă pe termen lung.
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