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Concurenþa, bat-o vina!

Au fãcut ce-au fãcut de-a lungul
timpului americanii sau, mai bine zis,
cei „liberi” în cuget ºi simþiri ºi-au
descoperit, pe lângã alte ”minuni” ale
vieþii pe pãmânt, ºi cel mai eficient
motor al progresului: concurenþa.
Concurenþa, bat-o vina, cea care tri-
azã, deci eliminã tot ceea ce frâneazã
sau stopeazã o evoluþie beneficã în
viaþa materialã ºi spiritualã a oame-
nilor, promovând mereu noul.

Lupta semenilor, pe plan ideatic,
este poate „corida” cea mai durã din
care învinge nu animalul, ci inte-
ligenþa, calitatea umanã care furni-
zeazã elementele esenþiale ale
progresului. Dacã este sã vorbim doar
despre construcþii, acest motor invi-
zibil, dar cu consecinþe practice a
asigurat ºi trecerea spectaculoasã de
la peºteri la clãdiri dintre cele mai
sofisticate, unde omul nu mai este
chiar în voia naturii înconjurãtoare,
pentru cã a ajuns tot datoritã progre-
sului sã-ºi creeze un microclimat spe-
cific evoluþiei sale.

Aºadar, concurenþa stã la baza a
tot ce miºcã în lume în privinþa
progresului. Venind mai aproape de
„oile noastre”, avem ºi cu ce exemplifica.
În domeniile care fac obiectul Revistei
Construcþiilor se detaºeazã (cel puþin
dupã 1990) lupta deschisã, deci la
vedere, cu produse, servicii ºi mana-
gement, unde eficienþa la producãtor,
comerciant ºi beneficiar scoate în evi-
denþã calitatea, care pune în prim-
plan ceea ce este bun ºi foarte bun.

Una dintre cele mai practice forme
de manifestare a concurenþei o consti-
tuie prezenþa pe piaþã a firmelor cu
oferta respectivã. În cazul nostru este
vorba despre Construct Expo, cea mai
mare manifestare expoziþionalã orga-
nizatã în România.

Cã este aºa, ne-o dovedeºte ºi faptul
cã, începând din 2006, târgul respec-
tiv are pentru prima oarã douã ediþii
de desfãºurare: Construct Expo-Antre-
prenor (22–25 martie) ºi Construct
Expo-Ambient (17–21 mai).

Proliferarea se datoreazã amplorii
luate de fenomenul investiþional din
þara noastrã.

În tot mai multe zone ale þãrii, sunt
vizibile diverse construcþii pentru
finalizarea cãrora trebuie, desigur, sã
se consume materiale ºi servicii, pro-
duse prezente în standurile ºi spaþiile
târgului de construcþii.

La Construct Expo, unde este ºi
participare internaþionalã, lucrurile se
complicã puþin datoritã decalajului
parþial existent între oferta internã
ºi cea strãinã, ultima având atuuri
evidente. Produsele ºi serviciile indi-
gene reuºesc pe piaþã numai în
condiþiile înnoirii lor tehnice sau
tehnologice, prin valorificarea proiectelor
proprii sau prin parteneriate cu firme
externe de prestigiu.

ªocul vieþii concurenþiale ar mai
putea fi atenuat pentru români dacã ar
exista o preocupare macro-economicã
privind situaþia întreprinderilor mici ºi
mijlocii, cele care asigurã grosul ofertei
menþionate. Aici este, de fapt „secretul”
reuºitei concurenþiale, pentru cã, dacã
aceste firme vor mai fi supuse în con-
tinuare „terorii” fiscale ºi blocajului
financiaro-bancar, ele nu vor avea multe
ºanse de reuºitã, mai ales în perspectiva
aderãrii la UE. Se tot spune cã, pânã la
acea datã, dar mai ales dupã aderare,
mai mult de jumãtate din firmele din
sectorul construcþiilor vor dispãrea pe
„notele” unui marº funebru. Sigur, unele
vor avea o asemenea soartã, dar altele
vor pieri nu atât din vina lor, ci dintr-o
proastã politicã legislativã ºi adminis-
trativã la nivel naþional. 

Au trecut deja destui ani din 1990
ºi încã se bâjbâie, am zice poate chiar
intenþionat, în ceea ce priveºte soarta
economiei româneºti, multe dintre
firmele privatizate neoferind, decât
parþial, o soluþie viabilã. Taxele ºi impo-
zitele plãtite statului de cãtre acestea
sunt, dacã vreþi, „floare la ureche” faþã
de sumele transferate în strãinãtate de
cãtre firmele intrate în posesia soci-
etãþilor privatizate.

Celei mai mari pãrþi din suma obþinutã
din privatizare nu i se cunoaºte destinaþia

realã, dar sigur este, cum se spune, pãpatã
deja. Interesele ºi grupurile de interese
apãrute pe parcurs sunt lucruri evidente ºi
dovedite, dar asupra lor nu s-a intervenit
pentru a le curma ºi pentru a asigura o
evoluþie normalã ºi într-o mãsurã decentã,
cu prioritate pentru interesul general. Cui îi
foloseºte îmbogãþirea nelimitatã a unora?
Te cruceºti când citeºti despre sumele
astronomice acumulate cu „trudã” de unii
„grjulii”.

Ce-or face ei ºi urmaºii lor cu mili-
ardele agonisite nu ca urmare a
inteligenþei ºi concurenþei, ci a speculãrii
conjuncturii politice? O viaþã întreagã n-au
cum sã le cheltuiascã, fie ºi printr-o risipã
necontrolatã. Vedeþi, tocmai aici este
problema, prea multã insistenþã pentru
situaþia personalã în detrimentul asigu-
rãrii condiþiilor supravieþuirii economiei
noastre, aflatã într-o prelungitã perioadã
de tranziþie, tranziþie spre ce? cã nici acest
lucru nu este clar încã. Sau o asemenea
nebulozitate este mai convenabilã?

Impactul de piaþã, concurenþa deci,
ºi la Construct Expo 2006 va fi un nou
moment de confruntare ºi de departa-
jare a celor care pot supravieþui, prin
oferta lor, în prezent ºi în viitor.

Viitorul României este, aºadar, strâns
legat de dezvoltare, atât pe plan cantitativ,
dar mai ales calitativ, pentru cã, aºa
cum spuneam, calitatea este parametrul
progresului. Noi avem nevoie de un
progres real ºi nu unul de conjuncturã.
Atunci vom fi liniºtiþi, când „Concurenþa,
bat-o vina” va fi funcþionalã ºi la noi în
adevãratul ei sens.
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În noiembrie 1990, a fost constituitã Asociaþia Românã
a Antreprenorilor în Construcþii din România (ARACO), la
eveniment participând peste 700 de constructori ºi invitaþi
din þarã ºi strãinãtate.

În prezent, numãrul celor care fac parte din patronat a
depãºit cifra de 1220.

Ideile care au stat la baza constituirii asociaþiei ºi-au
dovedit valabilitatea în timp. 

Forþa asociaþiei stã în coeziunea membrilor sãi, în
prestigiul profesional ºi moral al organelor sale, în capaci-
tatea lor de a înþelege fenomenele din economie ºi de a
propune soluþii. Ceea ce-i uneºte pe membri în cadrul
asociaþiei este interesul comun pentru promovarea con-
curenþei loiale, bazã a unei economii de piaþã sãnãtoase,
de a primi informaþiile ºi consultaþiile de care are nevoie,
de a le reprezenta ºi apãra interesele, de a crea un cadru
pentru colaborarea internaþionalã.

Aniversarea a 15 ani de la înfiinþarea ARACO este un
moment jubiliar, dar ºi o ocazie de bilanþ care, pe ansamblu,
este pozitiv.

Una dintre preocupãrile constante de-a lungul timpu-
lui a fost participarea la crearea ºi dezvoltarea pieþei de
construcþii. În tot acest interval (15 ani), construcþiile s-au
situat peste nivelul mediu de dezvoltare a economiei
naþionale; numai în ultimii 5 ani, construcþiile au înregistrat
un ritm mediu de creºtere de circa 9%, piaþa con-
strucþiilor fiind în prezent de peste 6 miliarde euro/an.

În sectorul construcþiilor activeazã mai multe mii de
firme, integral private, ceea ce creeazã condiþiile unei vii
concurenþe, accentuate ºi de pãtrundere pe piaþã a unor
companii europene cu potenþial financiar ridicat, dotare
tehnicã ºi tehnologii moderne.

De semnalat cã promovarea legalitãþii ºi a concurenþei
loiale a constituit în tot acest timp un obiectiv de prim
ordin ºi s-a materializat prin participarea nemijlocitã a
specialiºtilor ARACO la îmbunãtãþirea legislaþiei care
reglementeazã activitatea în construcþii, cu deosebire a
achiziþiilor publice, a relaþiilor contractuale, a TVA, a
Codului Fiscal, a relaþiilor de muncã ºi de protecþie
socialã.

Astfel, la baza legii achiziþiilor publice, aprobatã prin
OUG nr. 60/2000, au stat principii generoase, dar prin
reglementãrile ulterioare aduse pentru aplicarea legii,
aceste principii nu s-au mai regãsit sau au fost încãlcate,
provocând nemulþumirile ºi protestele a numeroºi antre-
prenori de bunã-credinþã.

Mari dificultãþi au fost create constructorilor de modul
necorespunzãtor al decontãrii lucrãrilor, stabilit prin
reglementãri care au introdus preþul ferm în euro

(Legea nr. 386/2003), în condiþiile devalorizãrii monedei
europene ºi creºterii preþurilor materialelor de construcþii,
cu mult peste rata medie a inflaþiei.

Intervenþiile repetate fãcute de ARACO ºi-au gãsit, cu
mare întârziere ºi numai în parte, rezolvarea pe parcursul
anilor 2003, 2004 ºi 2005 prin apariþia OG nr. 75/2004 ºi
HGR nr. 411/2005.

Una dintre propunerile susþinute aprig de ARACO îºi
gãseºte, în sfârºit, materializarea prin înfiinþarea Autoritãþii
Naþionale pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achizi-
þiilor Publice, ca un organism neutru ºi cu putere de
decizie în soluþionarea contestaþiilor.

Este, totodatã, de salutat deschiderea acestui organism
în preluarea unor amendamente ARACO în noua lege a
achiziþiilor la care se lucreazã în prezent cu privire la
introducerea condiþiei de participare la licitaþii a „certi-
ficãrii calificãrii firmelor” ºi prevederea în lege a unor pro-
ceduri privind decontarea lucrãrilor similare celor din
contractul internaþional tip FIDIC.

Nu acelaºi interes a manifestat Ministerul Finanþelor
Publice cu privire la modul de platã a TVA de cãtre con-
structori la încasare ºi nu la facturare, precum ºi în ceea ce
priveºte scãderea TVA pentru construcþia de locuinþe, deºi
aceastã mãsurã se aplicã cu rezultate foarte bune în þãrile
membre UE, iar intervenþiile ARACO pe aceastã temã au
fost fundamentate.

Cunoscând experienþa europeanã ºi efectele benefice,
dar ºi lentoarea cu care este preluatã în legislaþia
româneascã, ARACO a iniþiat încã din 2001 acþiunea de
certificare a calificãrii societãþilor de construcþii,
eliberându-se în cinci ani peste 130 de certificate. Aceastã
certificare are un dublu scop, ºi anume: eliminarea de la
licitaþiile publice a firmelor impostoare, neperformante,
fãrã experienþã ºi simplificarea documentaþiei de selectare
la licitaþii a ofertanþilor.

Preocupatã de pregãtirea societãþilor pentru integrare,
ARACO, împreunã cu specialiºtii în domeniu, a elaborat
ghidul „Integrarea Europeanã a Constructorilor”, care
cuprinde legislaþia privind protecþia mediului, studii de
caz efectuate pe o balastierã, staþii de betoane ºi ºantier în
intravilan ºi un îndrumar de mãsuri.

În vederea pregãtirii pentru integrarea în UE, ARACO,
prin reprezentanþii sãi în Consiliul Tehnic Permanent pen-
tru Construcþii, îºi aduce contribuþia la circulaþia liberã a
produselor pentru construcþii pe piaþa industriei de profil.
Actele normative elaborate în comun cu autoritatea
publicã – MTCT –  prevãd introducerea pe piaþã fãrã
restricþii a produselor care poartã marcajul CS ºi CE ºi a
produselor cu Agremente Tehnice.

ARACO
15 ani în slujba constructorilor români
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ARACO a colaborat cu ASRO pentru armonizarea
standardelor româneºti cu cele internaþionale ºi europene,
preluându-se pânã în prezent peste 155 de standarde
europene din cele 250, care acoperã majoritatea familiilor
de produse pentru construcþii.

Calitatea în domeniul construcþiilor ºi instalaþiilor,
obiectiv principal în activitatea ARACO ºi a firmelor
membre, cunoaºte un trend ascendent, cultul calitãþii
fiind stimulat ºi asigurat de pregãtirea superioarã în uni-
versitãþile tehnice, de implementarea în întreprinderi a sis-
temelor de management al calitãþii ºi al mediului, precum
ºi de întãrirea supravegherii ºi disciplinei pe ºantiere.

Începând cu anul 1995, ARACO a decis sã stimuleze
ºi sã recompenseze preocupãrile privind calitatea
lucrãrilor de construcþii prin decernarea anualã a dis-
tincþiei Trofeul Calitãþii ARACO.

Interesul continuu pentru protecþia socialã a salari-
aþilor din unitãþile de construcþii a creat posibilitatea ca, în
baza Legii 215/1997, împreunã cu federaþiile sindicale
reprezentative pe ramurã, sã înfiinþeze Casa Socialã a
Construcþiilor.

De la crearea Casei Sociale, ARACO a sprijinit dez-
voltarea continuã a acesteia, astfel încât, de la înfiinþare
pânã în prezent, au fost consumate pentru protecþia
socialã peste 400 miliarde de lei.

Pentru asigurarea ramurii cu personal calificat, necesar
dezvoltãrii unitãþilor ºi implementãrii de tehnologii ºi
materiale noi, ARACO s-a implicat împreunã cu MEC ºi
MMSSF, prin organismele acestora, pentru formarea

iniþialã ºi continuã a personalului muncitor necesar
firmelor de construcþii.

În 2005 a fost înfiinþat Comitetul Sectorial de Formare
Profesionalã Continuã a Personalului din Construcþii.

În prezent, împreunã cu celelalte patronate reprezen-
tative la nivel naþional, ARACO îºi concentreazã eforturile
pentru promovarea unei soluþii eficace, raþionale ºi accep-
tate de toate pãrþile, pentru asocierea organizaþiilor
patronale în vederea reprezentãrii unitare a acestora la
nivel naþional ºi internaþional.

Încã de la înfiinþarea ARACO, contactele externe au
format un obiectiv permanent în scopul continuãrii afirmãrii
potenþialului constructorilor români pe plan internaþional.

De peste un an, ARACO a devenit partener media al
Revistei Construcþiilor în care publicã cele mai importante
acþiuni proprii, dar ºi puncte de vedere ale membrilor
noºtri privind evoluþia industriei construcþiilor în þarã ºi în
Europa.

În momentul de faþã, ARACO îºi îndreaptã gândurile
spre viitor, iar expresia acestor gânduri se regãseºte în
strategia ºi obiectivele pentru urmãtorii ani.

Se au în vedere acþiuni care sã susþinã ºi sã întãreascã
poziþia ARACO în raport cu puterea legislativã ºi execu-
tivã ºi cu sindicatele. Întrevederile cu reprezentanþii
Guvernului implicaþi în relaþia cu patronatele au scos în
evidenþã seriozitatea ºi forþa ARACO – actor de primã
mãrime în peisajul economico-social al României.

Viitorul ARACO va fi cu certitudine unul de succes.

De curând, a avut loc întâlnirea miniºtrilor de finanþe
din UE, ECOFIN, la care s-a discutat prelungirea ter-
menului de valabilitate a directivei europene privind
reducerea de TVA pentru „lucrãri cu activitate intensã”
care cuprind  ºi lucrãrile de reabilitare ºi reparare a
clãdirilor, deci cele din sectorul construcþiilor, domeniu
amplu reflectat ºi în paginile Revistei Construcþiilor.

Conform concluziilor ECOFIN, Consiliul a obþinut un
acord asupra urmãtoarelor puncte:

prelungirea valabilitãþii anexei K (lista lucrãrilor ºi
serviciilor cu activitate intensã pentru care se poate
aplica o taxã TVA redusã) pânã la 31.12.2010;

posibilitatea pentru toate statele membre sã aplice
prevederile anexei K;

posibilitatea aplicãrii unei TVA reduse în domeniul
încãlzirii;

pânã în iunie 2007, Comisia va trebui sã prezinte Consiliului
ºi Parlamentului European o situaþie generalã a mãsurii,
bazatã pe un studiu elaborat de un organism economic
independent.

Datoritã unanimitãþii necesare în domeniile fiscale, pentru
a face valabil acest acord, confirmarea a 3 state membre (Cehia,
Polonia ºi Cipru) trebuie  notificatã  pânã la sfârºitul lunii
ianuarie.

Acordul încheiat dupã ani de discuþii de cele 22 state
membre poate fi considerat un succes semnificativ, care
corespunde  integral poziþiei susþinute de FIEC ºi tinzând
cãtre definitivarea regimului de TVA redus.

Miniºtrii de finanþe au trebuit, pe de o parte, sã convinã
asupra prelungirii prevederilor actuale (anexa K) ºi, pe de
altã parte, sã doreascã sã aplice aceastã mãsurã.

Ultima cerere a fost specificatã, în special, în favoarea
noilor state membre, care nu au avut posibilitatea sã
aplice prevederile anexei K când s-au alãturat la UE
ºi care era, din acest punct de vedere, discriminatorie.
Convenþia încheiatã în 24 ianuarie 2006 a eliminat
aceastã discriminare.

FIEC nu-ºi poate explica de ce câteva þãri membre, o
minoritate,  blocheazã  adoptarea unor mãsuri care nu sunt
obligatorii, ci numai opþionale.

Conform studiilor fãcute de FIEC în ultimul an, în sec-
torul de construcþii din þãrile care au aplicat anexa K ºi au
redus unele TVA pânã la sfârºitul anului 2005, se vor salva
250.000 locuri de muncã dacã aceste þãri vor continua
aplicarea în continuare a reducerii TVA pentru lucrãrile
de renovare a clãdirilor.

ARACO va reînnoi apelul cãtre Ministerul Finanþelor
Publice pentru ca, în calitatea sa de apropiat membru al UE,
România sã aplice prevederile anexei K  în ceea ce priveºte
reducerea de TVA pentru lucrãrile de renovare ºi reparaþie a
clãdirilor. Acest lucru ar putea fi luat în seamã ºi, mai ales,
aplicat prin intervenþia directã, hotãrâtã ºi eficace a MEP, chiar
înainte ca România sã devinã membrã a UE. Ar fi un câºtig
evident pentru sectorul de construcþii (extinderea volumului de
lucrãri ºi menþinerea sau mãrirea numãrului locurilor de
muncã), precum ºi pentru cei ce doresc sã-ºi realizeze con-
strucþii industriale, administrative sau de locuit. 

Directiva UE privind reducerea TVA
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G I P  G R U P  A V E R T I Z E A Z Ã !
Coºurile de fum industriale în pericol

ing. Cristian GRIGORE – Director Calitate

DACÃ NU CONSOLIDÃM,
SE PRÃBUªEªTE ECONOMIA

NAÞIONALÃ!
Da. O afirmaþie „grea”,

dar foarte adevãratã. La ce
ne referim? Acelaºi subiect
dezbãtut de mai bine de
zece ani: coºurile de fum
industriale din beton armat.

A trecut mai bine de un
deceniu de când, foarte rãb-
dãtori ºi perseveren þ i  –
poate chiar supãrãtor de
perseverenþi – specialiºtii
noºtri încearcã sã conºtien-
tizeze factorii implicaþi la
toate nivelele ierarhice
asupra necesitãþii punerii în
siguranþã a acestor coloºi din
beton armat, o mare parte
dintre ei „bãtrâni ºi bolnavi”,
lãsaþi de ani buni în paraginã.

Am scris, am organizat
simpozioane, am elabo-
rat pliante, prezentãri etc.

Am informat conduceri
ale centralelor termice,
directori ai platformelor
chimice ºi petrochimice,
ministere, Inspectoratul de
Stat în Construcþii, însã
fãrã rezultate concrete.

Aºa cum am spus ºi cu
alte ocazii, aceste construcþii
necesitã atenþie deosebitã,
deoarece deservesc arii
economice de importanþã
majorã pentru economia
naþionalã. 

În Turcia, Pakistan, Iran,
din cauza miºcãrilor seismice
au fost degradate ºi scoase
din funcþiune coºurile de
fum industriale, fapt ce a
condus la dereglarea întregii
activitãþi economice pe un
lanþ energetic vast, în final
conducând la prãbuºirea
economicã pe o perioadã
foarte lungã. Din „pãþaniile”
altora ar fi trebuit sã învãþãm
ºi noi ºi sã facem ceva chiar
în ceasul al 12-lea, pentru ca
sã ne ferim de consecinþele
prin care au trecut cei
menþionaþi mai înainte.

Revenind în România, în
prezent stadiul de degradare

al acestor construcþii este
foarte avansat la toate
nivelele funcþionale din
componenþa lor, fãrã a mai
prezenta garanþia stabilitãþii
ºi siguranþei în exploatare,
cerute în normele actuale, în
cazul unui seism sever sau al
rafalelor foarte puternice de
vânt.

Situaþia care se constatã în
economia româneascã aratã
cã, acum, foarte mul te
coºuri industriale prezintã
urmãtoarele t ipuri  de
degradãri:

crãpãturi ºi degradãri ale
structurii exterioare aferente
construcþiilor la coºurile din
Bucureºti, Deva, Teleajen,
Brazi, Brãila, Nãvodari,
Galaþi etc.;

crãpãturi ºi degradãri ale
structurii interioare cu un
puternic atac chimic: coºu-
rile din Bucureºti, Deva,
Teleajen, Brazi, Rovinari,
Turceni, Arad, Nãvodari,
Turnu Severin, Copºa Micã,
Piteºti etc.;

degradãri ale protecþiei
antiacide ºi termice din inte-
riorul coºurilor, la majori-
tatea lor protecþia antiacidã
fiind degradatã parþial sau
chiar în totalitate, fãrã a mai



avea nici un rol în protejarea
structurii din beton la solici-
tarea termicã ºi acidã;

degradãri ale confecþiilor
metalice – la majoritatea
coºurilor industriale acestea
sunt corodate, prezentând
un adevãrat  per icol  de
accidente.

Gip Grup SA a propus în
repetate rânduri ºi continuã
sã  sus þ inã  neces i ta tea
impunerii la nivel naþional,
prin intermediul unei ordo-
nanþe guvernamentale, a
unui program de investi-
gare/expertizare a construc-
þiilor speciale, pentru a se
cunoaºte cu exactitate gradul
de avariere ºi eventualele re-
zerve de capacitate portantã.
Programul de expertizare ºi,
ulterior, de reabilitare ºi
întreþinere a structurilor tre-
buie impus fiecãrei unitãþi
economice, cu prioritãþile care

existã în cadrul strategiei eco-
nomice generale (reparare
urgentã, urmãrirea com-
portãrii în timp, conservare,
scoatere din uz).

Aºa cum a fost fãcut un
program naþional de reabili-
tare a digurilor ºi podurilor,
trebuie stabilit unul ºi pen-
tru coºurile industriale. 

Pentru interesul gene-
ral al economiei naþionale,
solicitãm încã o datã ºi pe
aceastã cale ca MTCT sã
promoveze aceastã propu-
nere la nivel naþional ºi sã se
dea o ordonanþã care sã
genereze un program de
expertizare, reparaþi i  º i
consolidãri.

În vederea armonizãrii
soluþiilor tehnice cu tehno-
logiile ºi posibilitãþile reale
de execuþie, dar ºi pentru
menþinerea nivelului calita-
tiv fãrã apariþia de necorelãri
între proiectant ºi execu-
tant, se impune ca proiec-
tarea ºi executarea lucrãrilor
de intervenþie la construcþiile
speciale sã se facã de cãtre o
singurã persoanã juridicã
specializatã, care are o expe-
rienþã de cel puþin o lucrare

de acelaºi gen, realizatã în
ultimii 3 ani.

De asemenea, la Conferinþa
ARACO din 31.03.2005 de
la Predeal, Gip Grup SA a
propus sã se aplice „bulina
roºie” ºi pe construcþiile
industriale speciale care pot
genera accidente grave
(coºuri de fum, bataluri de
ºlam, rezervoare, turnuri de
rãcire, castele de apã, turnuri
de granulare, silozuri etc).

În „Revista Construcþiilor”,
nr. 4/mai 2005, specialiºtii
Gip Grup au prezentat, suc-
cint, situaþia coºurilor indus-
triale din România, impactul
degradãrii acestora asupra
economiei naþionale ºi unele
soluþii pentru reabilitarea
acestor construcþii, aplicate
în centrale din diferite þãri.

Gip Grup SA, împreunã cu
specialiºtii din domeniul con-
strucþiilor, precum prof. univ.
emerit academician ing.
Panaite Mazilu, ºeful catedrei
de rezistenþa materialelor din
cadrul UTC, Facultatea CCIA -
prof. dr. ing. Dan Creþu, prof.
dr. ing. Dumitrel Furiº, poate
contribui eficient la reali-
zarea unor soluþii optime în
domeniul construcþiilor speciale. 

GIP GRUP SA
Bucureºti, Str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3; cod poºtal 030218

Tel.: 021/310.24.74, 021/310.24.75, 021/310.24.76, 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62;
E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro
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Cauze ºi factori de degradare
a betonului ºi betonului armat (II)

COROZIUNEA OÞELULUI
dr. ing. Octavian George ILINOIU

COROZIUNEA OÞELULUI
Coroziunea oþelului reprezintã un

caz de alterare a proprietãþilor fizico-
chimico-mecanice ale acestora, datoritã
unor agenþi chimici care acþioneazã
în prezenþa umiditãþii ºi/sau unor factori
care favorizeazã degradarea în ansam-
blu, precum ºi datoritã caracteristi-
cilor metalului.

Agenþii ºi factorii care favorizeazã
coroziunea oþelului nu sunt întot-
deauna aceiaºi, iar viteza de degradare
a acestora este, de regulã, diferitã. 

Factorii principali agresivi se
regãsesc în stare: (Dalban C., Chesaru E.,
Dima S., Serbescu C., 1997; GP035-1998):

gazoasã (gaze de diferite feluri,
ceaþã provenitã din condensul aburilor
ce apar în urma variaþiei umiditãþii
sau datoritã caracteristicilor de exploa-
tare a instalaþiilor);

lichidã (ape pluviale, soluþii
acide sau alcaline, soluþii de sãruri,
lichide organice, soluþii tehnologice etc.);

solidã (sãruri, cenuºi zburãtoare,
praf, pãmânt etc.).

Cauzele principale care conduc la
degradarea armãturilor din oþel sunt:
natura ºi concentraþia agenþilor
corozivi, pH-ul ºi aciditatea totalã,
temperaturã, gradul de umiditate ºi
presiunea mediului, însorirea directã,
ºocurile de presiune ºi temperatura,
factorii biologici,  micºorarea sau
stagnarea agentului agresiv, gradul de
aerare, natura, forma geometricã ºi
natura suprafeþei armãturii, valoarea
tensiunii electromotoare a pilei for-
mate, timpul etc. (vezi tabelele 1-6).

Cunoaºterea cauzelor ºi factorilor de degradare a betonului ºi betonului armat prezintã o importanþã deosebitã,
având la bazã noþiunea de durabilitate. Aceasta implicã, pe lângã realizarea iniþialã a unor caracteristici (reglementate
tehnic) pentru diferite componente sau elemente de construcþie, ºi menþinerea lor nealteratã în timp (sau înscrierea în
toleranþe admise).

Durabilitatea betonului poate fi definitã ca fiind „capacitatea acestuia de a-ºi pãstra proprietãþile fizico-chimice ºi
mecanice în timp, la acþiunea distructivã ºi agresivã a mediului exterior, care provoacã degradãri ºi uneori distrugeri
ale elementelor de construcþii” (Teoreanu I., Moldovan V., Nicolescu L., 1982).

Principalii factori de care depinde durabilitatea unei construcþii sunt: calitatea materialelor utilizate, calitatea exe-
cutãrii lucrãrilor, întreþinerea construcþiilor ºi acþiunile fizico-chimico-mecanice care solicitã construcþia.

Tabelul 1: Clasificarea mediilor în funcþie de clasa lor de agresivitate,
conform GP 035-1998 ºi STAS 10128

Tabelul 2: Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare gazoasã,
conform GP 035-1998

Observaþii:
1. Dacã temperatura mediului este de 70–80 0C ºi umiditatea relativã a aerului mai

mare de 75%, clasa de agresivitate rezultã din tabelul 1. 
2. Dacã temperatura mediului este de 70–80 0C ºi umiditatea relativã a aerului mai

mare de 75%, clasa de agresivitate rezultã din tabelul 1, la aprecierea proiectantului,
poate fi sporitã cu o unitate.

3. În cazul în care concentraþiile de gaze sunt mai mari decât la gazele din grupa C
ºi umiditatea relativã a aerului este mai micã decât 60%, mediile respective se consi-
derã în clasa 4 m.

4. În cazul în care gazele sunt în grupa C ºi umiditatea relativã a aerului este mai
mare de 75%, în cazurile în care dupã aplicarea corecþiilor precizate la obs. 1. ºi 2
rezultã o clasã de agresivitate mai mare de 4 m, precum ºi în cazurile în care concen-
traþiile de gaze sunt mai mari decât la gazele din grupa C ºi umiditatea relativã a aerului
mai mare de 60%, mediile respective se considerã cazuri speciale ºi se analizeazã
fiecare în parte de cãtre o persoanã sau instituþie abilitatã.

5. În cazul prezenþei mai multor gaze agresive din grupe diferite, clasa de agresivi-
tate se stabileºte pentru gazul cel mai agresiv.

continuare în pagina 16
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Fenomenul de coroziune a armã-
turilor din oþel prezintã o complexi-
tate foarte mare, el desfãºurându-se
pe mai multe planuri (PC-1/1990;
Dalban C., Chesaru E., Dima S.,
Serbescu C., 1997; Ilinoiu G., 2000;
Teodorescu M., Ilinoiu G, 2000):

Coroziunea chimicã – metalele
sunt produse artificiale – nenaturale,
instabile din punct de vedere chimic,
având tendinþa sã reacþioneze cu oxi-
genul, apa ºi alte substanþe prezente
în mediul înconjurãtor. Odatã aceste
reacþii terminate, el se întoarce în sta-
diul natural, mult mai stabil din punct
de vedere chimic, acela de minereu.
Coroziunea chimicã a oþelului se
finalizeazã prin formarea oxidului în
contact cu oxigenul sau a ruginii
(oxidul hidros) în contact cu apa.

Din fericire, conversia acestor
metale este opritã tocmai de începu-
turile stadiilor proceselor care tind sã-l
readucã la starea naturalã. Paradoxal,
reacþia iniþialã a metalului cu mediul
înconjurãtor produce în cele mai
multe cazuri o peliculã foarte subþire
protectoare de produºi de coroziune.
Aceastã  peliculã, atâta timp cât nu
este compromisã, protejeazã supra-
faþa metalului contra acþiunii mediului
agresiv ºi dã posibilitatea miezului
metalului sã rãmânã perfect stabil.
Coroziunea rezultã tocmai din pene-
trarea acestei pelicule protectoare.

Temperaturile înalte accelereazã
reacþiile chimice de coroziune (acest
tip de coroziune sau, altfel spus, oxi-
darea dusã la extrem reprezintã chiar
fenomenul arderii metalului), pelicu-
lele naturale nemaiputând sã se
opunã procesului de coroziune în
aceastã situaþie (fig. 1).

Coroziunea electrochimicã (gal-
vanicã) – metalele în contact cu
soluþii de electroliþi au tendinþa de a
trimite ioni în soluþie, aceastã tendinþã
este direct proporþionalã cu tensiunea
de dizolvare ºi invers proporþionalã
cu potenþialul de electrod al metalului
expus acþiunii mediului agresiv (fig. 2).

Procesul de coroziune electro-
chimicã implicã, în afarã de prezenþa
metalului ºi a mediului agresiv
(soluþia de electrolit), ºi existenþa unui
anod, a unui catod ºi a unui conductor

Tabelul 3: Încadrarea gazelor în grupe, conform GP 035-1998

Observaþie:
Determinarea concentraþiei se realizeazã pentru: dioxid de sulf STAS 10194-75,

hidrogen sulfurat STAS 10814-76, acid clorhidric STAS 10943-77, clor gazos STAS
10946-77, amoniac STAS 10812-76, oxizi de azot STAS 10329-75 ºi acid fluorhidric,
conform reglementãrilor tehnice specifice.

Tabelul 4: Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare solidã
în interiorul clãdirilor, conform GP 035-1998

Tabelul 5: Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare solidã
în exteriorul clãdirilor (în aer liber), conform GP 035-1998

Fig. 1:  Oxidare la temperaturi înalte Fig. 2: Coroziune electrochimicã

urmare din pagina 14 
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metalic prin care sã se poatã deplasa
electronii deveniþi liberi prin trecerea
ionilor din metal în soluþia de elec-
trolit (fig. 3).

Eterogenitãþile suprafeþei metalu-
lui dau naºtere la diferenþe locale de
potenþial care, în prezenþa mediului
agresiv (soluþia de electrolit), creeazã
microelemente (pile electrice), aceste
microelemete galvanice dizolvã
parþial metalul în soluþie, localizând
distrugerea pe anumite porþiuni ale
suprafeþei metalice (porþiuni anodice),
în timp ce restul suprafeþei lucreazã
catodic ,  rãmânând neatacatã
(Brousseau R., 1992).

Ecuaþiile acestor reacþii chimice
sunt urmãtoarele:

La anod:
Fe = Fe2+ + 2e                       [1.1]
La catod:
O2 + 2 H2O + 4e = 4OH– [1.2]
Un caz aparte îl constituie curenþii

de dispersie (curenþii vagabonzi) care
pot atinge uneori intensitãþi foarte
mari (sute de amperi), ºi care provo-
când în armãturi fenomene de elec-
trolizã care conduc la apariþia unor
produºi de coroziune, având un
volum dublu faþã de volumul metalului
din care provin (ºi care pot crea efor-
turi în beton de pânã la 30 N/mm2).

Coroziunea specialã – precum
coroziunea ºi fisurarea erozivã,
coroziunea sub tensiune (dacã armã-
tura este supusã unor solicitãri
mecanice, pelicula protectoare se
poate degrada prin rupere ºi permite,
prin fisuri apãrute, ca mediul agresiv
sã o corodeze - (fig. 4)  etc.

Coroziunea biologicã (bio-
coroziune, biochimic) – mecanismele
acestui tip de coroziune depind de
natura agenþilor ce o determinã (bac-
terii, muºchi, ciuperci, alge etc.),
respectiv prin substanþele secretate de
acestea, fie prin transformãrile ce le
produc unor substanþe din mediu
înconjurãtor.

Procesele care apar ºi influenþeazã
acest fenomen de coroziune sunt:
ionizarea (prezentã numai în mediul
umed), depolarizarea (asigurã conti-
nuitatea fenomenului de coroziune),
reacþiile chimice (dependent de agenþii
agresivi ºi de oxigen), produºii rezultaþi
în urma reacþiilor fizico-chimice (care
pot limita, opri sau favoriza feno-
menul de coroziune).

Tabelul 6: Caracterizarea generalã a mediilor solide cu agresivitate mare,
conform GP 035-1998

Observaþie:
* solidele sunt puternic agresive

Fig. 4: Coroziune sub tensiune Fig. 5: Coroziune în puncte

Fig. 3: Coroziune electroliticã
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În funcþie de tipul ºi locul alterãrii
produse, coroziunile se pot clasifica în:

coroziune fisuratã (sub pre-
siune, fisurare corozivã), formare de
fisuri, urmatã de acþiunea distructivã
a mediului prin generare de tensiuni
interne;

coroziune localã (în puncte,
cratere, pitting), specificã atacului
coroziv localizat al ionilor de clor
asupra oþelului înglobat în beton,
având ca efect reducerea localã a
secþiunii de oþel, mergând pânã la
penetrarea întregii secþiuni ºi ruperea
armãturii (fig. 5, 6a);

coroziune de contact – for-
marea de elemente locale (produºi de
coroziune);

coroziune intercristalinã – atacarea
structurii cristaline la interfaþa dintre
microcristale (fig. 6d);

coroziune transcristalinã – apariþia
unor microfisuri datorate tensiunii dez-
voltate în structura oþelului (fig. 6e);

coroziune selectivã – atacarea pre-
ferenþialã a unor microcristale (fig. 6f);

coroziune generalã – specificã
atacului coroziv al ionilor de clor în
concentraþii ridicate asupra întregii
suprafeþe a oþelului, având ca efect
reducerea generalã a secþiunii de
oþel, mergând pânã la „dizolvarea”
completã a oþelului pe anumite zone.
Etapele principale ale desfãºurãrii

procesului de coroziune sunt (PC-11/1990):

iniþierea coroziunii – perioadã
în care agenþii agresivi pãtrund pânã
la suprafaþa armãturii, prin stratul de
acoperire cu beton, ºi iniþiazã corozi-
unea oþelului;

propagarea coroziunii – perioada
în care coroziunea se desfãºoarã cu o
anumitã vitezã, conducând la for-
marea produºilor de coroziune ai
oþelului (rugina), cu volum mai mare
în comparaþie cu cel al oþelului ºi, în
final, la fisurarea, desprinderea ºi
expulzarea betonului de acoperire.

De menþionat este faptul cã proce-
sul de coroziune a oþelului este
însoþit, în general, de o mãrire a volu-
mului acestuia (volumul oxidului,
provenit din coroziune este de circa 8 ori
mai mare decât cel al metalului din
care a provine), fapt care conduce la
exercitarea unor presiuni asupra
betonului adiacent armãturii ºi,
respectiv, la apariþia unor eforturi de
întindere în masa acestuia. 

Atunci când acestea depãºesc
valoarea rezistenþei la întindere a
betonului, se declanºeazã procesele
de fisurare a betonului din stratul de
acoperire, fenomen care favorizeazã
accelerarea procesului de coroziune.
În cele mai multe din cazuri, stratul
de acoperire cu beton poate fi înde-
pãrtat, armãtura ajungând sã fie lip-
sitã de protecþie (fig. 6f  ºi fig. 8).

Viteza de dezvoltare a fenomenelor
de coroziune asupra metalului este
influenþatã de natura metalului, acþi-
unea agentului coroziv, natura ºi pro-
prietãþile peliculei de produse de
reacþie, natura ºi proprietãþile
peliculei de protecþie etc. Acest strat
care se formeazã este compus din
oxizi ºi carbonaþi bazici. Dacã acesta
este poros sau dacã agentul coroziv
poate difuza prin el (fig. 9, curba A),
coroziunea  se continuã în timp,
creºterea grosimii stratului de pro-
duse de coroziune putând fi estimatã
idealizat, ca fiind liniarã în funcþie de
timp. Când stratul de produse de
reacþie este compact ºi agentul
coroziv nu poate difuza prin el, la
atingerea unei anumite valori corozi-
unea se opreºte (de exemplu alumi-
niul, plumbul) (fig. 9, curba B).

Pentru oþel, coroziunea poate con-
tinua ºi în straturi compacte ºi groase.
În acest caz, pelicula de produse de
reacþie nu aderã la metal, ci se
desprinde pe mãsurã ce se formeazã
ºi cade. Aceastã desprindere se poate
produce din urmãtoarele cauze:

volumul oxidului format este
mai mare decât volumul metalului de
origine ºi aceastã creºtere de volum,
provocatã prin oxidare, poate pro-
duce eforturi interioare care depãºesc

adeziunea dintre stratul de coroziune
ºi metal. Aceste eforturi sunt cu atât
mai mari, cu cât raportul dintre volu-
mul oxidului ºi volumul metalului din
care provine oxidul este mai ridicat; 

stratul de oxid format are alt
coeficient de dilatare termicã decât
cel al metalului de bazã ºi, când tem-
peratura mediului înconjurãtor vari-
azã, iau naºtere eforturi interioare
datoritã dilatãrilor neegale. 

Fig. 7: Fisurare urmatã de exfolierea
betonului din stratul de acoperire al armãturii.

Sursã:. Litvan G. G

Fig. 8: a, b, c – Stadii de fisurare a betonului
din stratul de acoperire datoratã mãririi de

volum a armãturii corodate.
Sursã:. Litvan G. G

Fig. 9: Creºterea grosimii stratului
de coroziune în funcþie de timp. 

Sursã: Qian, S.Y

Fig. 6: a. Coroziune de contact – continuã; b. Coroziune neuniformã; c. Coroziune în
puncte; d. Coroziune intercristalinã; e. Coroziune transcristalinã; f. Coroziune selectivã
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Cofraje termoizolante 
ECONOMIC, RAPID ªI IEFTIN

Astãzi, aceste cofraje sunt folosite
pentru a ridica orice tip de clãdire,
inclusiv case, clãdiri foarte înalte, bise-
rici, ºcoli, piscine, pereþi despãrþitori
ºi chiar hambare. Sistemul Amvic este
alcãtuit din douã panouri uºoare din
polistiren expandat, unite cu bride de
plastic dur încastrate.

Construirea cu cofraje din polisti-
ren se poate reduce la trei etape simple:
se pun cofrajele unul peste celalalt, se
introduce armãtura ºi se toarnã
betonul. Dupã ce primul rând de
panouri a fost pus, al doilea rând este
aºezat foarte uºor, datoritã sistemului
unic de îmbinare, tip lego. Barele din
oþel au rolul de ranforsare orizontalã,
sunt puse în cofraje dupã montarea
fiecãrui rând, iar ranforsarea verticalã
se introduce când peretele este gata
pentru turnarea betonului.

Turnarea se face uºor,
fãrã a risca siguranþa
muncitorilor. Procesul se
repetã pur ºi simplu pen-
tru fiecare etaj supli-
mentar al clãdirii.

Sistemul Amvic pre-
zintã o flexibilitate extraor-
dinarã pentru toate
formele arhitecturale,
pereþi curbi, drepþi sau
sub orice altã formã sunt
obþinuþi cu uºurinþã.

Dupã ce cofrajele
sunt umplute cu beton,
rezultã unul dintre cei
mai puternici pereþi

structurali care existã. Cu o izolaþie
termicã superioarã, combinatã cu
miºcarea vaporilor de aer, aceºti
pereþi au caracteristici cu 30%–50%
mai bune decât orice alt
tip de construcþie.

“Într-un cuvant, nu
existã în acest moment
pe piaþã un alt sistem
care sã aibã un raport
atât de bun între rezis-
tenþã, izolaþie ºi cost.
Dupã ce cofrajele sunt
umplute cu beton, pere-
tele este gata ridicat, fãrã
denivelãri, izolat termic
ºi fonic, iar bariera de
vapori este deja mon-
tatã, totul este pregãtit
pentru montarea instala-
þiilor sanitare ºi electrice.

Astfel, sunt necesari mai puþini
muncitori ºi aveþi un control mai
mare asupra calitãþii totale a lucrãrii.
Timpul înseamnã bani, iar sistemul
Amvic le economiseºte pe amândouã.
Cei care au folosit cofrajele Amvic,
pentru construirea caselor, se aflã
printre suporterii cei mai entuzias-
maþi ai sistemului, cãci au descoperit
frumuseþea, durabilitatea, eficienþa
energeticã ºi confortul pe care acesta
le ofera”, afirmã Marin Cruþescu.

Temperaturile interioare sunt con-
stante, iar zgomotul exterior este
redus simþitor. Când este turnat
betonul, sistemul de construcþie
Amvic oferã un perete monolitic de
beton cu grosimi de 15 cm sau 20 cm,
o valoare a transferului termic de
0,27 W/mpK, rezistenþã la foc de pânã
la trei ore ºi o izolare fonicã de 50 db.

Se poate afirma cã, pentru construcþiile rezidenþiale, industriale ºi comerciale din România, a sosit momentul unei
revoluþii. Este vorba despre aºa-numitele cofraje termoizolante din polistiren încorporate. Cofrajele termoizolante
pentru beton modificã, rapid, modul în care construim locuinþe, clãdiri comerciale ºi sisteme de amenajare. Sistemul
de construcþie Amvic conduce revoluþia cãtre comunitãþile conservatoare.

„Noi am gãsit calea de a transforma betonul în materialul viitorului pentru construcþia zidurilor. Aþi avut de ales
permanent între maximizarea protecþiei termice ºi cea a rezistenþei structurale? Amvic vã oferã soluþia optimã: cofra-
jele termoizolante reprezintã combinaþia idealã între stabilitatea structuralã ºi protecþia termicã! Amvic ºi-a asumat
rãspunderea de a oferi alternative economice, stabile, sigure ºi superioare din punct de vedere calitativ pentru indus-
tria clasicã a materialelor de construcþii. Clãdirile suferã schimbãri dramatice – costuri de energie în continuã creºtere,
vreme instabilã, schimbãri ale climei, materie primã de proastã calitate ºi creºterea numãrului de insecte. Þinând cont
de aceste probleme, Amvic anticipeazã soluþii pentru încercãrile ce se prevãd în viitor”, declarã dl Marin Cruþescu,
director general al SC AMVIC SRL.
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Cu fiecare grad cu care creºte
temperatura globalã, se dubleazã
populaþia de insecte. Cum climatul se
schimbã, insectele migreazã spre
structuri din lemn, acolo unde se aflã
o sursã de hrãnire, iar betonul nu
reprezintã o sursã de hranã pentru
acestea. Sistemul Amvic este pri-
etenos cu mediul. O casã Amvic
salveazã de la distrugere 10 copaci ce
absorb bioxidul de carbon din aer ºi
care ne pot da oxigen. Tãierea peste

mãsurã/defriºarea sau construirea pe
bazã de lemn adaugã milioane de
tone de mc de bioxid de carbon/aer
în atmosferã. Se reduc cu pânã la
50% costurile de energie, iar cofra-
jele termoizolante sunt materiale eco-
logice. Aceste cofraje nu conþin clor,
azbest, fibrã de sticlã, nu emanã nici
un fel de gaz toxic.

Daunele produse de inundaþii ºi
uragane pentru mii de case costã
miliarde de dolari anual.

Statisticile aratã schimbãri ale
climei, vremea va fi din ce în ce mai
instabilã, zone care în trecut nu
cunoºteau nici mãcar termenul de
tornade, astãzi se confruntã cu ele.
Statisticile prezic creºteri semnifica-
tive pentru intensitatea ºi durata ura-
ganelor în urmãtorii 10–40 ani.
Atunci când sunt atinse de aceste
calamitãþi, casele din lemn sau
chirpici sunt distruse iremediabil.
Cele construite în sistem Amvic sunt
mai sigure ºi rezistente la dezastre. 

Avantajele sistemului:
• mai rapid, instalare dintr-o singurã încercare: douã persoane

pot construi într-o singurã zi pânã la 100 mp de perete exterior;
• mai economic, eliminarea cofrajelor de lemn pentru stâlpi,

centuri, grinzi, buiandrugi;
• mai puternic, betonul devine mai solid deoarece se matu-

reazã în zeamã de ciment, fãrã pierderi;
• mai termic, coeficient de transfer termic – 0,27W/mpK;
• izolare fonicã (50Db);
• eliminã problema infiltraþiilor, a condensului;
• rezistenþa mãritã la foc pentru zidurile finisate;
• rezistent la cutremure, tornade;
• uºor de amplasat oriunde;
• betonul turnat în cofraje este protejat la temperaturi negative;
• excelente performanþe la utilizarea surselor neconvenþionale

de energie;
• rezistent la insecte;
• prietenos cu mediul.
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Durabilitatea unor betoane
ºi lucrãri realizate curent

prof. asociat dr. ing. Ion IONESCU, ASTR – ADSTB Bucureºti,
dr. ing. Traian ISPAS – PROCEMA SA Bucureºti

Printre domeniile de interes ale
dezvoltãrii ªtiinþei ºi Tehnologiei
Betonului, în ultimii 40–50 de ani, un
interes aparte este reprezentat de
studiul durabilitãþii betoanelor, al ele-
mentelor ºi structurilor din beton
armat ºi beton precomprimat [1–24].
Acestui subiect i-au fost consacrate
numeroase simpozioane ºi conferinþe
internaþionale ºi interne, dintre care
menþionãm pe cele din anii 1962,
1969, 1974, 1984, 1987, 1993,
1994, 2004 etc. ºi reuniunile anuale
ale comitetelor de specialitate,
RILEM, ACI, CANMET/ACI etc. În þara
noastrã diverse aspecte ale durabi-
litãþii betoanelor au fost tratate în
publicaþii de specialitate, unele dintre
acestea fiind preluate, încã din perioada
1960-1970, la elaborarea de norme ºi
standarde de calcul ºi proiectare.

Explicaþia acestei dezvoltãri a
cercetãrilor ºi realizãrilor în domeniul
durabilitãþii betoanelor ºi a structurilor
din beton este datã de câteva aspecte
principale, dintre care menþionãm:

durabilitatea reprezintã o relaþie
directã cu siguranþa construcþiilor
(au fost lucrãri importante care au
cedat, datoritã unor cauze legate de
durabilitate);

considerentele tehnice ºi eco-
nomice, legate de prelungirea duratei
de exploatare a construcþiilor, de
reducere a cheltuielilor de exploa-
tare, întreþinere ºi reparaþii etc. Astfel,
unele norme europene considerã
durabilitatea (ºi deci posibilitatea
exploatãrii) în condiþii de siguranþã a
unor construcþii, timp de cel puþin 50 de
ani,ºi posibilitatea proiectãrii unor lucrãri
cu durabilitate de pânã la 100 de ani.

La realizarea unor lucrãri durabile
sunt implicate deopotrivã proiec-
tarea, execuþia, exploatarea ºi întreþi-
nerea lucrãrilor de construcþii [1–22].
Subiectul fiind foarte complex, în
lucrarea de faþã, se presupune cã
proiectarea elementelor ºi structurilor
realizate s-a fãcut cu respectarea
cerinþelor privind durabilitatea din
norme ºi standarde ºi se analizeazã în
principal influenþa factorilor de com-
poziþie, tehnologici ºi de mediu,
asupra betoanelor ºi a lucrãrilor reali-
zate curent din beton.

Cercetãrile ºi observaþiile efectuate
au urmãrit, în principal, urmãtoarele:

influenþa unor factori de
compoziþie asupra proprietãþilor
betoanelor, precum rezistenþa, imper-
meabilitatea, rezistenþa la îngheþ-
dezgheþ, carbonatarea etc.;

influenþa unor factori de mediu
asupra proprietãþilor betoanelor, con-
servate în laborator ºi în exterior, pe
stelaje fãrã protecþie; 

comportarea în exploatare a
unei construcþii industriale, amplasate
într-o zonã de munte puternic polu-
atã, ºi a unei construcþii civile
amplasate în Bucureºti, dupã 40–50 ani
de la execuþie; 

încercãrile pentru determinarea
rezistenþei la compresiune, a rezis-
tenþei la îngheþ-dezgheþ, a imperme-
abilitãþii betoanelor s-au efectuat,
conform metodologiilor standar-
dizate, pe epruvete cubice cu latura
de 141 mm sau 150 mm;

carbonatarea betoanelor s-a deter-
minat, folosind testele cu fenolftalinã,

pe epruvete prismatice 10 cm x 10 cm
x 55 cm, conservate în laborator, ºi pe
panouri 100 cm x 100 cm x 14 cm,
conservate în exterior fãrã protecþie
puternic poluatã;

la construcþiile în exploatare, s-au
efectuat încercãri nedistructive,
folosind metoda combinatã pentru
determinarea rezistenþelor, pahome-
trul pentru determinãri privind armã-
turile ºi testul cu fenolftalinã pentru
carbonatare, precum ºi examinãri
vizuale, cu lupa ºi lupa de fisuri,
dupã caz.
Materiale folosite pentru cercetãri

în laborator ºi exterior

Cimenturile RIM200, RIM250,
echivalent I 32,5 ºi I 42,5;

Cimenturile Pz400, echivalent
II/A-S32,5;

Cimenturile RIM200, RIM250
cu adaos de 100 kg. Cenuºa volantã
de termocentralã – CT, produsã de
termocentralele Iºalniþa ºi Mintia
[13 – 16];

Agregate de balastierã, sortate
ºi spãlate, sorturile 0 mm – 3 mm,
3 mm – 7 mm ºi 7 mm – 16 mm,
având granulozitatea amestecului de
sorturi în zonele I, II, conform
normelor în vigoare [15–17];

Aditivii superplastifianþi (în
unele compoziþii), pe bazã de
Melaminã Formaldehidã Sulfonatã –
MFS (16, 17);

Fibre metalice cu ciocuri la
capete, produse în þarã conform agre-
mentelor tehnice;

Apa potabilã din reþeaua publicã
a municipiului Bucureºti.

Rezultatele unor cercetãri efectuate asupra durabilitãþii betoanelor cu mãrcile B250–B400, utilizate la realizarea
elementelor prefabricate, ºi ale observaþiilor ºi testelor efectuate asupra unei construcþii industriale, executate în anii
1948–1952 în zona Braºov, ºi a unei construcþii civile, realizate la Bucureºti în perioada 1957–1958, fac obiectul
studiului de faþã.

Au fost analizate:
influenþa factorilor de compoziþie ºi tehnologie asupra proprietãþilor ºi durabilitãþii betoanelor;
influenþa tipului de ciment, a calitãþii execuþiei, a exploatãrii ºi a mediului ambiant, asupra comportãrii în

exploatare ºi durabilitatea lucrãrilor realizate curent..

continuare în pagina 30
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Rezultate obþinute în cercetãrile
de laborator

a) Absorbþia de apã, determinatã
pe epruvete cubice, de 141 mm
laturã, conservate în regim standard
28 de zile, apoi uscate în etuvã la 105 0C,
pânã la masã constantã ºi imersate în
apã 48 de ore, a avut valorile din
tabelul 1.

Absorbþia de apã reprezintã un
test orientativ, pentru producãtorii de
beton, care dã indicaþii asupra volu-
mului spaþiului ocupat de pori în
beton, fiind utilã în producþia de serie,
în special la plãci, dale ºi borduri.
Se observã cã absorbþia este influen-
þatã de compoziþia betonului, în prin-
cipal de dozajul de liant ºi raportul A/C.
Betoanele cu superplastifianþi cu ace-
leaºi dozaje au absorbþii de apã mai
reduse, datoritã reducerii raportului
A/C (toate betoanele fiind preparate
la lucrabilitate aproximativ egalã,
tasare con Abrams = 8±2 cm). 

De observat cã la determinarea
absorbþiei de apã, pentru betoane de
aceeaºi compoziþie la care accele-
rarea întãririi s-a fãcut cu tratament
termic, se obþin valori uºor crescute
comparativ cu cele determinate pe
aceleaºi betoane în regim standard
(7 zile în mediu umed ºi 21 de  zile pe
stelaj în laborator), aceasta deoarece
în funcþie de condiþiile de tratament
termic porozitatea betonului poate
creºte în anumite limite. 

b) Rezistenþa unora din betoanele
cercetate la compresiune este redatã
în tabelul 2 ºi indicã, în principal,
urmãtoarele: 

creºterea rezistenþelor în funcþie
de dozajul de ciment, tipul cimen-
tului ºi reducerea raportului A/C, la
lucrabilitate practic egalã, tabelul 2
ºi fig. 1; 

obþinerea de rezistenþe la com-
presiune, practic egale, la dozaje
de ciment mai reduse cu 40 kg/m3 –
60 kg/m3, în condiþiile preparãrii
betoanelor cu superplastifianþi reduc-
tori de apã de tip MFS ºi lucrabilitate
egalã cu mortarul; 

obþinerea clasei (mãrcii) betonu-
lui, în condiþiile folosirii unui adaos la
preparare de 100 kg cenuºã de termo-
centralã CT ºi ale reducerii dozajelor
de ciment RIM (I32,5) cu 40 kg/m3, în
cazul preparãrii betoanelor fãrã adi-
tivi superplastifianþi ºi o reducere de
dozaje de 60–70 kg/m3, în cazul
preparãrii betoanelor cu cenuºã ºi
superplastifianþi de tip MFS, tabelul 2
ºi fig. 1; 

cimenturile de tip Pz400
(echivalent II/A-S 32,5) necesitã un
spor de dozaj de circa 10%, compa-
rativ cu cimenturile RIM200, RIM250
(echivalent I 32,4, I 42,5), pentru
realizarea claselor (mãrcilor de beton
proiectate), tabelul 2 ºi fig. 1. 

Observaþii: În condiþiile accele-
rãrii întãririi betoanelor cu tratament
termic, rezistenþele betoanelor cerce-
tate înregistreazã la 28 de zile scãderi
de rezistenþã, în raport cu martorii,
din aceleaºi betoane întãrite în regim
standard, în funcþie de regimul de
tratament termic astfel: 

betoanele preparate cu ciment,
tip I, RIM de 10%–24%; 

betoanele preparate cu ciment,
tip II/A-S (Pz400) de 5%–20%; 

betoanele preparate cu ciment,
tip I (RIM + CT), de 6%–20% I.

Pe baza celor de mai sus, prin
normele elaborate [17], s-au stabilit
condiþii pentru accelerarea întãririi cu
tratament termic ºi alte mãsuri tehno-
logice, ca pierderile de rezistenþã, la
betoanele întãrite cu accelerarea
întãririi prin tratament termic sã fie
eliminate sau reduse la cel mult
3%–10%.

c) Impermeabilitatea betoanelor.
Rezultatele obþinute sunt, de aseme-
nea, prezentate în tabelul 2 ºi indicã,
în principal, urmãtoarele:

gradele de impermeabilitate
obþinute variazã de la P8

10 la P16
10,

crescând cu clasa betonului, adicã prin
compactitatea structurii betonului;

folosirea superplastifianþilor, la
lucrabilitate egalã, creºte gradul de
impermeabilitate al betonului, prin
reducerea volumului porozitãþii totale;

armarea dispersã a betonului în
condiþiile luãrii în consideraþie a
armãturii la proiectarea compoziþiilor
nu afecteazã gradul de impermeabili-
tate a betonului.

d) Rezistenþa la cicluri îngheþ-
dezgheþ repetat 

în condiþiile în care s-a lucrat,
rezistenþa la îngheþ-dezgheþ creºte cu
clasa (marca) betonului, dozajul de
ciment, reducerea raportului A/C etc.;

de observat cã betoanele cu
adaos de 24%–28% cenuºã la
preparare au, la acelaºi numãr de
cicluri de îngheþ-dezgheþ, pierderi de
rezistenþã mai ridicate cu 4%–5%,
aceasta indicã cã cenuºa silicioasã,
folositã în compoziþia acestor
betoane, nu înlocuieºte cimentul în
proporþiile preconizate de aproxi-
mativ 2/1;

în condiþiile în care s-a lucrat cu
cimenturi de tipul Pz400 (echivalent
II/A-S 32,5), la dozaje uºor majorate
se asigurã betoanelor rezistenþe la
îngheþ-dezgheþ practic egale cu
cimenturile de tipul RIM200 (echiva-
lent I 32,5 actuale);

betoanele de clasele C16/20 –
C20/25 (mãrcile B250-B300) prepa-
rate cu cimenturi RIM200 ºi adaos de
24–27% cenuºã de termocentralã,
asigurã, de asemenea, rezistenþe la
100 cicluri de îngheþ-dezgheþ repetat,
l a  doza j  to ta l  de  360  kg /m 3 –
420 kg/m3, tabelul 2, apãrând posi-
bilã utilizarea unor astfel de betoane,

Fig. 1

Tabelul 1: Limitele în procente, pentru absorbþia de apã

urmare din pagina 28 

continuare în pagina 32
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în clasele XF1, XF2 de gelivitate
(suprafeþe verticale ale lucrãrilor din
beton, expuse la ploaie ºi/sau curenþi
de aer ce vehiculeazã agenþi pentru
dezgheþ), conform SREN 206-1 ºi
NE013-2002;

armarea dispersã, în condiþiile
proiectãrii compoziþiei betonului cu
formula lui Waltez, amelioreazã uºor
rezistenþa la îngheþ-dezgheþ a betonului
prin creºterea rezistenþei la întindere
ºi a capacitãþii de deformare a beto-
nului, tabelul 2, comp. 12–15;

datele obþinute, corelate cu
datele din lucrãri efectuate în cursul
anilor ºi din alte lucrãri, indicã pentru
betoanele folosite la realizarea
elementelor prefabricate o relaþie ori-
entativã între gradul de impermea-
bilitate al betonului ºi rezistenþa
la îngheþ-dezgheþ a acestuia de tipul
P8

10 G100 ... P12
10 G150 etc., fig. 2.

e) Carbonatarea betoanelor.
Lucrãrile efectuate au evidenþiat
urmãtoarele (tabelul 2):

carbonatarea betoanelor din
panourile 100 x 100 x 14 cm, conser-
vate în mediul exterior, fãrã protecþie,
au o vitezã sensibil redusã, compara-
tiv cu cea mãsuratã pe epruvetele

conservate în laborator. Aceasta se
explicã prin faptul cã viteza de car-
bonatare este maximã la umiditãþi
relative de 50%–70%, umiditãþi ce se
întâlnesc frecvent în laboratoarele de
încercãri;

pentru betoanele preparate cu
acelaºi tip de ciment, viteza de car-
bonatare ºi profunzimea acesteia se
reduce în situaþia creºterii clasei
(mãrcii) betonului, a dozajului de
ciment ºi reducerea raportului A/C,
creºterea gradului de hidratare al
cimentului etc., carbonatarea fiind în
funcþie de difuzivitatea sistemului
de pori al cimentului întãrit (tabelul 2
ºi fig. 3). 

în cazul betoanelor preparate
cu cimenturi cu adaosuri, de tipul
Pz400 (echivalent II/A-S 32,5) ºi cu
ciment RIM200 echivalent I 32,5,
tabelul 2, profunzimile zonelor car-
bonatate sunt ceva mai ridicate, inde-
pendent de modul de conservare a
epruvetelor, în laborator sau în exte-
rior, ºi de vârsta de testare, la unul sau
la cinci ani. Aceasta se explicã prin
faptul cã adaosurile folosite în fabri-
carea cimentului (în cazul de faþã
zgura bazicã granulatã de furnal înalt)

ºi la prepararea betonului cu cenuºã
silicioasã de la electrofiltre CET leagã,
în procesul de hidratare, o cantitate
din hidroxidul de calciu (CaOH2),
pus în libertate la hidratarea C3S ºi
C2S din clincherul Portland; prin
urmare, în aceste betoane se gãseºte
o cantitate mai redusã de CaOH2,
deci la acelaºi conþinut de CO2 din
mediu ambiant, viteza de carbo-
natare a betonului creºte în anumite
limite. În ceea ce priveºte betoanele
preparate cu cimenturi cu adaosuri,
trebuie menþionat cã datoritã reacþiei
puzzolanice dintre SiO2 (din adaosul
folosit) ºi CaOH2, pus în libertate la
hidratarea C3S ºi C2S din ciment, se
formeazã însã o structurã mai densã a
pietrei de ciment din beton, difuzivi-
tatea acesteia fiind mai redusã ºi car-
bonatarea încetinitã. Fapt ce se
explicã prin buna comportare în
exploatare a numeroase elemente ºi
structuri din beton armat preparat cu
astfel de cimenturi mulþi ani dupã
realizare;

viteza de carbonatare a betonu-
lui se reduce în timp, prin creºterea
gradului de hidratare a cimentului ºi
reducerea porozitãþii, inclusiv dato-
ritã carbonatãrii zonelor din suprafaþa
elementelor ºi structurilor din beton.
Fenomenul este pus în evidenþã ºi de
valorile testãrilor la cinci ani, tabelul 2
ºi fig. 3, care indicã o vitezã de car-
bonatare mult redusã, pentru inter-
valul 2–5 ani, comparativ cu valorile
testelor la un an;

mai trebuie menþionat cã finisa-
rea la termene scurte dupã execuþie, a
unor elemente ºi structuri din beton
armat, reduce, de asemenea, în anu-
mite limite viteza de carbonatare a
betonului, în funcþie de protecþia pe care
o asigurã finisajul aplicat elementelor;

Tabelul 2: Compoziþiile ºi caracteristicile unor betoane cercetate

Fig. 2
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Îmbrãcãminþi rutiere
rezistente la formarea fãgaºelor

SOLUÞII ECONOMICE ªI PERFORMANTE
ing. Bogdan VINTILÃ, preºedinte al SC Consilier Construct SRL 

Pentru asigurarea securitãþii circulaþiei
rutiere, un rol important îl ocupã studiul
calitãþii drumului, o componentã esenþialã
alãturi de vehicul ºi utilizator atunci când
se produc accidente rutiere.

În ceea ce priveºte drumul, calitatea
suprafeþei stratului de rulare, caracteristicile
de uniformitate, omogenitate ºi rugozitate
sunt absolut necesare.

Pentru a asigura o suprafaþã corespun-
zãtoare a stratului de rulare, societatea
noastrã a efectuat în laboratoarele proprii
cercetãri asupra unui polimer – PR PLAST,
care îmbunãtãþeºte rezistenþa la formarea
fãgaºelor a îmbrãcãminþilor rutiere, repre-
zentând o soluþie economicã ºi perfor-
mantã pentru realizarea acestora.

Utilizarea polimerului PR PLAST pre-
zintã o serie de avantaje faþã de tehnicile
aplicate pânã în prezent în România: 

se introduce direct peste agregatele
calde în malaxor, înaintea adãugãrii bitu-
mului, având un efect triplu asupra mixturii
asfaltice: de liant, de armãturã (creeazã
punþi în interiorul scheletului mineral), de
blocare (datoritã particulelor termofor-
mate care umplu golurile scheletului
mineral în timpul compactãrii);

eliminã necesitatea instalaþiilor spe-
ciale pentru fabricarea bitumului modificat
ºi a tancurilor de stocare a amestecului
bitum-polimer;

conduce la valori mari ale modulu-
lui de elasticitate a mixturii asfaltice, ceea
ce permite reducerea grosimii stratului în
care este introdus.

Polimerul este fabricat în Franþa ºi a
fost aplicat cu succes în majoritatea þãrilor
Uniunii Europene.

Produsul este agrementat tehnic (AT 005-07/
082-2004) de cãtre Consiliul Tehnic Permanent
pentru Construcþii din România.

Obiectivul cercetãrilor experimentale
ºi de laborator întreprinse în cadrul soci-
etãþii a fost de a stabili eficienþa polimerului
asupra mixturilor asfaltice, aplicate în
mod curent în þara noastrã pentru stratul
de rulare ºi pentru stratul de legãturã al
îmbrãcãminþilor bituminoase, în special
asupra rezistenþei la formarea fãgaºelor.

Rezultatele determinãrilor efectuate au
arãtat cã prezenþa polimerului în proporþie
de 4% – 6% în mixtura asfalticã aduce
îmbunãtãþiri sensibile atât în ceea ce
priveºte indicii fizici ºi caracteristicile
mecanice, cât ºi în comportarea la variaþii
de temperaturã a mixturii asfaltice. O condiþie
esenþialã în obþinerea acestor îmbunãtãþiri
este respectarea tehnologiei de preparare
a mixturilor cu polimeri, care asigurã ºi
reproductibilitatea rezultatelor.

Cea mai importantã aplicare a fost pe
un tronson de drum situat într-o zonã
caldã ºi cu trafic intens – Drum Naþional 3 –
ca strat de rulare, în cadrul lucrãrilor de
ranforsare a drumurilor.

Fabricarea mixturii asfaltice s-a realizat
într-o staþie continuã echipatã cu sistem de
dozare automatã gravimetricã a polimerului,
care a asigurat introducerea continuã a
acestuia cu debit corelat cu cel al staþiei.

Tehnologia de fabricare ºi punere în
operã a acestui tip de mixturã asfalticã
este aceeaºi cu cea a unei mixturi clasice,
cu condiþia aplicãrii unor temperaturi mai
mari cu circa 10 0C faþã de cele recoman-
date în mod curent. 

Þinând cont de modulul de elasticitate
ridicat care defineºte aceste mixturi, este
posibilã reducerea grosimilor de strat în
corelaþie cu întreaga structurã rutierã, ast-
fel încât se pot realiza economii fãrã
afectarea calitãþii lucrãrii.

Atât performanþele tehnice, cât ºi
modul de realizare-fabricare ºi punere în
operã a mixturilor asfaltice cu polimer le
recomandã ca soluþii practice ºi econo-
mice care pot fi aplicate în oraºe, în spe-
cial pe artere cu circulaþie intensã sau în
staþiile mijloacelor de transport în comun,
pe drumuri naþionale cu trafic intens, ca
îmbrãcãminþi pe poduri, platforme indus-
triale sau portuare.

Aplicarea în þara noastrã a acestui tip
de mixturi este în curs de extindere, iar
comportarea în timp a sectoarelor reali-
zate va permite concluzii definitive asupra
acestei soluþii. 
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datele din tabelul 2 ºi fig. 3,
corelate cu datele altor cercetãri ºi
norme de execuþie ºi proiectare
corectã a lucrãrilor din beton armat
[1–24], conduc la estimarea profunzi-
mii de carbonatare a betoanelor din
elemente ºi structuri conform tabelului 3.

datele din tabelul 3 sunt orien-
tative ºi urmeazã a fi corelate ºi cu
datele prezentate de alþi cercetãtori la
Conferinþa „Durabilitatea betoanelor
ºi lucrãrile din beton, Bucureºti 2005“.
Observaþii ºi încercãri asupra

elementelor ºi a unor structuri în

exploatare

a) Examinarea unei hale industriale.
În perioada 1948–1952, s-a construit,
în zona industrialã Braºov, o halã
industrialã cu o suprafaþã de peste
5000 m2, cu deschidere de 12 m ºi
travee de 6 m. Execuþia halei s-a reali-
zat cu elemente prefabricate, pretur-
nate pe ºantiere, cu prepararea pe loc
a betonului, cu folosirea de agregate
sortate, astfel:

stâlpii s-au realizat prin pretur-
nare, alãturi de locul de montare, din
beton armat B170, preparat cu
ciment P500 (echivalent I 42,5),
întãrit la temperatura mediului
ambiant;

formele de acoperiº s-au turnat
pe platforme din beton armat B200,
preparat cu ciment P500 ºi întãrite la
temperatura mediului ambiant;

chesoanele de acoperiº 1,50 m
x 6 m din beton armat B250 cu
ciment P500. Pentru primele
deschideri, s-au turnat în tipare insta-
late pe podeaua halei, în perioada de
timp friguros, din beton plastic, care a
fost tratat termic cu abur viu, sub
prelate, la temperaturi ce atingeau în
unele cazuri 90–100 0C (conform infor-
maþiilor primite de la unii lucrãtori).
Perioada de aºteptare la începerea
tratamentului termic, prescrisã prin
proiect de cel puþin 1 orã, nu a fost
respectatã, în sensul cã la finele
schimbului se dãdea drumul la abur
viu chiar pe betonul proaspãt. Întrucât
timpul total de tratament varia între 16 ºi
18 ore, chesoanele ar fi trebuit lãsate
pentru rãcire 2–3 ore ºi apoi decofrate
ºi depozitate circa 14 zile (termene ce
nu au fost respectate). Astfel, infor-
maþiile obþinute cu privire la
realizarea ºi tratarea chesoanelor
dupã execuþie au fost foarte reduse ºi
destul de generale, pentru o analizã
detaliatã a ceea ce s-a întâmplat la
execuþie.

La examinarea halei în 1974, s-au
constatat urmãtoarele:

stâlpii halei, nefinisaþi, se
prezentau, în ansamblu, bine în sen-
sul cã nu prezentau segregãri, alte
degradãri cu excepþia a 7 stâlpi loviþi
cu diferite sarcini manevrate în halã,
care prezentau colþuri rupte pe anu-
mite porþiuni.

Alþi 8 stâlpi prezentau pete de
oxizi ferici cu suprafeþe reduse.
Încercãrile nedistructive efectuate pe
12 stâlpi, prin metoda combinatã, au
arãtat urmãtoarele:

- la 3 stâlpi, grosimea stratului de
acoperiº a armãturilor era mai redusã
cu 2–5 mm;

- rezistenþa betonului din stâlpi
varia între 20,2 N/mm2 ºi 26,3 N/mm2,
indicând o creºtere de rezistenþã în
intervalul de 24–25 ani de la
realizare, comparativ cu 17,0 N/mm2,
rezistenþa betonului de marca B170; 

- profunzimea carbonatãrii determi-
natã pe betonul din stâlpi a fost de 3 mm
– 8 mm ºi numai în 2 cazuri, 11 mm; 

- numai 6 stâlpi prezentau fisuri
din contracþie pe porþiuni reduse de
0,3 mm – 0,4 mm. S-a concluzionat
cã stâlpii au beneficiat de o bunã exe-
cuþie ºi comportare în exploatare ºi s-au
fãcut recomandãri pentru remedi-
erea defecþiunilor constatate.

La examinarea fermelor halei s-au
constatat urmãtoarele:

- nu s-au sesizat segregãri ale
betonului ºi reparaþii vizibile ale unor
defecte de execuþie;

- fisuri în zona întinsã, cu
deschideri sub 0,3 mm – 0,5 mm, în
general colmatate;

- pete de oxizi ferici la capetele a
4 ferme, cu dimensiuni reduse;

- grosimea stratului de beton de
acoperirea armãturilor cu abateri de
± 2 mm – 4 mm; 

- rezistenþa betonului din ferme
determinatã prin metode nedistruc-
tive de 24,6 N/mm2 – 27,3 N/mm2, adicã
o rezistenþã superioarã mãrcii iniþiale
a betonului de 20 N/mm2 (B200),
datoratã unei execuþii corecte ºi
creºterii în timp a rezistenþei betonului;

carbonatarea betonului din
ferme avea profunzimi de 3 mm – 7 mm
ºi în cazul fermelor din deschiderile
examinate s-a conchis cã au avut o
bunã execuþie ºi o bunã comportare
în exploatare, pe durata de la exe-
cuþie, ºi s-au fãcut recomandãri pen-
tru asigurarea întreþinerii, remedierea
micilor defecte constatate.

La examinarea chesoanelor cu
acoperiº din primele 2 deschideri, s-au
constatat urmãtoarele:

- fisurãri de 1 mm – 6 mm, în
numãr mare pe nervuri;

- pete de oxizi ferici cu diferite
dimensiuni pe plãcile chesoanelor ºi
uneori evidenþierea specificã plaselor
de armare desenatã pe plãci;

Tabelul 3: Profunzimea de carbonatare a elementelor ºi structurilor,
în funcþie de clasa betonului

Fig. 3
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- fisurarea frecventã a plãcilor
chesoanelor prin faianþare, în plãci de
10 cm–18 cm latura;

- în unele nervuri fisurarea era atât
de avansatã, încât era posibilã
desprinderea de bucãþi mici de beton
cu lama briceagului din nervuri: 

- la examinarea unor asemenea
bucãþi de beton cu lupa, apãreau
zone diferenþiate în funcþie de
vechimea fisurãrii betonului ºi în
unele cazuri, pete albicioase în
secþiune. Examinarea unor astfel de
eºantioane, sub aspect mineralogic ºi
chimic, nu a fost posibilã deoarece
beneficiarul a sistat lucrãrile de
expertizare a halei, motivând cã nu
dispune de sumele necesare refacerii
acoperiºului conform soluþiei care se
contura ºi va rechema echipa ce lucra
în anii urmãtori. Echipa nu a mai fost
rechematã, însã din informaþiile
disponibile, în perioada 1977–1978
s-a înlocuit integral acoperiºul halei,
iar hala respectivã era în funcþiune ºi
în anul 2000! 

La nivelul echipei ce a efectuat
încercãrile ºi analiza, rezultã cã
datele încercãrilor, observaþiile ºi
propunerile efectuate, privind fun-
daþiile, stâlpii ºi fermele halei, au fost
corecte fiind confirmate de menþi-
nerea halei ºi comportarea bunã în
exploatare încã 25 ani (pânã dupã 2000).
În ceea ce priveºte chesoanele de
acoperiº (care au fost înlocuite în 2–3 ani
dupã analizã), putem constata cã
execuþia acestora a fost fãcutã cu
nerespectarea unor reguli tehnologice
normale, precum:

prepararea betonului cu un
ciment neadecvat unor tratamente
termice dure, de consistenþã plasticã,
nerespectarea perioadei de aºteptare
înainte de începerea tratamentului
termic, tratarea la temperaturi foarte
ridicate, dezvoltarea fisurãrii chesoa-
nelor în perioada tratamentului, prin
neasigurarea rãcirii luate dupã trata-
ment ºi neasigurarea tratamentului
adecvat dupã depozitare, obþinerea
unei structuri poroase ºi fisurate a
betonului cu rezistenþe reduse 15 N/mm –
17 N/mm în zone unde s-au putut face
încercãri informative cu sclerometrul;

accentuarea sistemului iniþial de
fisurare, prin solicitãrile curente ale
acoperiºului ºi neasigurarea clasei (mãrcii)
betonului, prevãzutã în proiect;

dezvoltarea fisurilor iniþiale ºi a
celor datorate solicitãrilor mecanice,
prin contracþie ºi prin uscare-umezire
a betonului din chesoane cauzatã de
variaþiile hidrotermice specifice pro-
cesului tehnologic;

dezvoltarea probabilã a etringi-
tului întârziat în beton, fiind favo-
rizatã de gipsul din ciment, care nu
s-a putut transforma în etringit în pro-
cesul de hidratare a cimentului,
datoritã reducerii sensibile sau elimi-
nãrii perioadei de aºteptare, înaintea
începerii tratamentului termic al
betonului, ºi efectuarea acestuia la
temperaturi ridicate, datoritã umidi-
tãþii ºi condensului ce se produceau
în perioade lungi de timp în halã, fãrã
ventilaþia corespunzãtoare etc. (Aceastã
ipotezã nu a putut fi confirmatã prin
analize chimice ºi microscopice,
datoritã sistãrii lucrãrilor de expertizã
ºi analizã.)

b) În perioada 1956–1958, s-a
executat într-un cartier bucureºtean o
clãdire, pentru laboratoare, subsol,
parter ºi 2 etaje, cu o suprafaþã
desfãºuratã totalã de 3200 m2.

Clãdirea a fost realizatã cu fun-
daþii continue, stâlpi, grinzi ºi planºee
din beton armat. Conform proiectu-
lui, fundaþiile s-au realizat din beton
de marcã B90, stâlpii din beton B140
ºi grinzile din beton B170. Betonul a
fost preparat pe ºantier în conformi-
tate cu prevederile normelor în
vigoare din 1954. Pereþii interiori ºi
exteriori din zidãrie de cãrãmidã, ten-
cuielile interioare fiind realizate din
mortar M10, iar cele exterioare din
mortar de ciment M100 cu profilaþii,
clãdirea a avut o execuþie îngrijitã ºi
s-a comportat bine la cutremurele de
pãmânt din anii 1977, 1986 ºi 1990,
fãrã sã necesite reparaþii, deºi între-
þinerea ºi exploatarea clãdirii nu au
fost chiar perfecte.

În anul 2005, clãdirea fiind în
exploatare, s-a fãcut o examinare de
ansamblu a acesteia ºi s-a permis sã
se efectueze încercãri nedistructive,
pe doi stâlpi din casa scãrii secun-
dare, constatându-se urmãtoarele:

unele infiltraþii la subsol, datorate
defectãrii unor scurgeri, nereparate la
timp; 

rezistenþa betonului din stâlpi
(determinatã prin metode nedistruc-
tive de 15,7 N/mm2 – 18,0 N/mm2),

superioarã mãrcii B140, prevãzutã în
proiect; 

carbonatarea betonului din stâlpii
tencuiþi având profunzimi de 3 mm – 6 mm.

S-a estimat cã, în condiþiile unei
întreþineri corespunzãtoare ºi ale unei
exploatãri normale a clãdirii în
continuare, durata de viaþã a aces-
teia poate sã atingã 100 ani.

La asigurarea durabilitãþii acestei
clãdiri, au contribuit execuþia îngrijitã
a lucrãrilor de structurã ºi finisaj, o
exploatare corespunzãtoare ºi faptul
cã, în timp, nu s-au efectuat modi-
ficãri, care sã afecteze structura
proiectatã a acesteia, cu toate cã în
laboratoarele respective au fost
destule evenimente.

CONCLUZII

Cercetãrile efectuate au arãtat cã
betoanele de clasele C16/20 – C30/37
(mãrcile B250-B400), preparate con-
form normelor în vigoare, pentru
realizarea elementelor prefabricate în
anii ‘80, au o bunã durabilitate ºi
satisfac exigenþele normelor europene
în curs de asimilare în þarã în ce ceea
priveºte durabilitatea.

Observaþiile ºi încercãrile efectu-
ate în timp de 45–50 de ani, asupra
unor clãdiri civile ºi industriale, cu
structuri din beton, executate în
1948-1958, au arãtat cã în condiþiile
unei execuþii corecte ºi ale respectãrii
normelor tehnice în vigoare, clãdirile
sau pãrþi din structura acestora au
avut o bunã comportare în exploatare
ºi durabilitate, atât în cazul execuþiei
cu elemente prefabricate prin pre-
turnare, cât ºi în cazul execuþiei
monolite.

Observaþiile ºi încercãrile efectu-
ate au arãtat cã neglijarea unor reguli
elementare la proiectarea compoziþi-
ilor betoanelor, nerespectarea unor
tehnologii normale de execuþie au ca
rezultat realizarea de elemente ºi
structuri cu durabilitate scãzutã ºi pot
produce accidente în exploatare ºi
refaceri inacceptabile (de exemplu,
elementele de acoperiº de la punctul
„Observaþii ºi încercãri asupra ele-
mentelor ºi a unor structuri în
exploatare“ ).

Rezultatele obþinute, completate
cu datele altor cercetãri ne vor per-
mite sã aducem contribuþia noastrã la
elaborarea complementelor naþionale,
la adoptarea normelor europene ca
norme naþionale. 
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ELECTROCERFRUCT
SC ELECTROCERFRUCT SRL oferã o gamã completã

de lucrãri ºi servicii în domeniul construcþiilor civile ºi

industriale, de la proiectare pânã la execuþie.

În domeniul construcþiilor civile, firma executã toate

lucrãrile de construcþii, amenajare ºi reamenajare a

locuinþelor, construcþii noi la cheie cu întreaga gamã de

finisaje, instalaþii sanitare, instalaþii electrice ºi instalaþii de

climatizare.

În domeniul construcþiilor industriale, asigurã întreg

ansamblul de lucrãri aferente acestora, de la lucrãri de

excavaþii ºi infrastructurã, pânã la lucrãri de suprastruc-

turã, inclusiv reparaþii ºi plombãri de drumuri.

De asemenea, SC ELECTROCERFRUCT SRL executã o

gamã completã de finisaje, vopsitorii ºi confecþii metalice.

Faptul cã toate lucrãrile se realizeazã în termen foarte

scurt a contribuit la obþinerea unor comenzi suplimentare

din partea investitorilor.

Fiind importatori de panouri termoizolante tip

sandwich cu spumã poliuretanicã de la firma EQUITUS

Belgia, într-o paletã largã de culori, cu un raport cali-

tate–preþ optim, se îmbogãþeºte oferta pentru beneficiari.

Atât profilele pentru pereþi, cât ºi cele pentru acoperiº au

acelaºi preþ, în funcþie de grosimea aleasã.
SC ELECTROCERFRUCT SRL, prin distribuitorii sãi,

asigurã desfacerea pe piaþa materialelor de construcþii a

produselor a trei producãtori de tâmplãrie termopan.
Tâmplãrie PVC – profile de foarte bunã calitate

WINAR Belgia ºi ROMPLAST, cu 5 camere fiecare.

Feroneria ROTO asigurã închiderea etanºã a tâmplãriei.
Tâmplãrie PVC masiv placatã cu aluminiu – AKH SYSTEM

care aduce în România cea mai nouã tehnologie de

tâmplãrie. Prin miezul de PVC masiv, se asigurã un foarte

bun coeficient de transfer termic de numai 1,1 W/mpk,

placarea cu aluminiu defineºte rezistenþa mecanicã, cali-

tatea ºi design-ul acestor produse, iar preþul este unul fãrã

concurenþã.
Tâmplãrie din lemn ºi lemn stratificat. Pentru cei care

îºi  doresc tâmplãria termopan din lemn, firma poate sã le

ofere atât tâmplãria din rãºinoase, cât ºi din lemn strati-

ficat, iar celor care doresc ceva deosebit, oferta cuprinde

ºi esenþe de lemn exotic.

SC ELECTROCERFRUCT SRL se aflã în curs de

proiectare ºi implementare a Sistemului de Management

al Calitãþii, în conformitate cu Standardele de referinþã

ISO 9001:2001.

Dispunând atât de un colectiv tehnic ºi personal

muncitor calificat  bine închegat, cât ºi de logistica

necesarã executãrilor de construcþii civile ºi industriale,
SC ELECTROCERFRUCT SRL este interesatã sã colaboreze

la proiectele dumneavoastrã.

Investind încontinuu pentru profesionalismul perso-

nalului, pentru cele mai performante tehnologii ºi echipa-

mente, se creeazã pentru clienþi condiþiile optime de a

beneficia de servicii complete de concepþie, producþie ºi

punere în operã.

Orice proiect este o nouã provocare la performanþã.

ªi chiar dacã situaþiile cu care societatea se confruntã sunt

dificile, obiectivele contractate pot fi realizate ca urmare

a colaborãrii între furnizor ºi beneficiar. 
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Participant tradiþional la Construct
Expo de-a lungul celor douãsprezece
ediþii, anul acesta, Elpreco este
prezent ºi la noul târg Construct Expo
– Antreprenor, care se desfãºoarã în
cadrul complexului expoziþional
Romexpo, în perioada 22–25 martie.

La ediþia din acest an, Elpreco îºi
prezintã produsele în cadrul a douã
standuri, unul interior ºi altul exterior.
Producãtor de materiale pentru con-
strucþii, cu o pondere importantã pe
piaþa de BCA, sisteme de învelitori
pentru acoperiºuri ºi elemente pen-
tru pavaj din beton, Elpreco încearcã
sã se alinieze continuu la cererile
consumatorilor.

În cadrul elementelor de pavaj,
gama de produse s-a diversificat prin
lansarea în fabricaþie a unor noi
modele de pavele din beton, accentul
punându-se, în special, pe acele
pavele ecologice, care lasã iarba sã
creascã prin interstiþii, permiþând o
mai bunã aerare a solului. Accesoriile
sunt ºi ele prezente prin jgheaburi,
rigole, jardiniere sau borduri într-o
gamã variatã de forme, dimensiuni ºi
culori. 

Producãtor de þiglã din beton încã
din anul 1993, Elpreco ºi-a dezvoltat
continuu linia de fabricaþie, oferind
un întreg sistem de învelitori care
cuprinde, pe lângã þiglele de câmp
propriu-zise, ºi accesoriile necesare
realizãrii unui acoperiº estetic ºi
funcþional. Un nou model de þiglã, în
peste douãsprezece nuanþe, este
lansat anul acesta în cadrul expoziþiei
Construct Expo – Antreprenor. 

BCA-ul este prezentat în conti-
nuare în cadrul aceluiaºi sistem de
zidãrie cu rosturi subþiri, sistem care
cuprinde blocurile de BCA cu nut ºi
feder (profilat), dar ºi mortarul
pentru zidãrie, amorsã ºi mortarul
pentru tencuialã, sculele ºi uneltele
necesare.

În luna mai a acestui an, se pre-
conizeazã punerea în funcþiune a unei

moderne linii de producere a tuburilor
de canalizare ºi a cãminelor de
vizitare.

Cu o prezenþã în peste 200 de
centre de distribuþie la nivel naþional,
Elpreco a înregistrat, în cursul anului
2005, o cifrã de afaceri de 82,9 mili-
oane RON, în creºtere cu 39% faþã de
anul 2004. Pentru anul în curs,
obiectivul principal îl constituie
creºterea cotei de piaþã la produsele
de bazã, dar ºi efectuarea de noi
investiþii pentru modernizarea sau
lãrgirea capacitãþilor de producþie,
conducând în final la fabricarea unor
produse de calitate, cu caracteristici
tehnice deosebite, în conformitate cu
standardele ºi normele europene.

Produsele Elpreco vor fi expuse în
cadrul expoziþiei Construct Expo –
Antreprenor, 22–25 martie, Romexpo
Bucureºti, la standul interior 301,
nivelul 7,7, pavilionul 1, ºi în spaþiul
exterior, platforma 1.

Elpreco la Construct Expo – Antreprenor 2006





Materiale din import
pentru zidãrie ºi acoperiºuri

Reporter: Ce aºteptaþi de la Construct Expo –

Antreprenor?

Cioaric Ionel: În general vorbind, eu sunt un om de

afaceri optimist, realist aº spune. Afirmând acest lucru, mã

gândesc în primul rând la faptul cã noi ne sprijinim aºtep-

tãrile pe previziunile foarte generoase în ceea ce priveºte

evoluþia sectorului de construcþii de locuinþe în 2006.

În al doilea rând, ne întemeiem aºteptãrile de creºtere a
vânzãrilor pe calitatea deosebitã a produselor pe care
le oferim potenþialilor cumpãrãtori, cu prioritate cali-
tatea care, coroboratã cu un preþ concurenþial, ne con-
ferã o poziþie favorabilã pe piaþã.

Produsele oferite de REWAI provin din Serbia-

Muntenegru ºi sunt puternic concurate pe piaþã de

mãrci foarte cunoscute din alte þãri europene cu tradiþie

în domeniu.
Rep.: Piaþa este, cum se spune, neiertãtoare pentru
toþi participanþii la actul comercial. Cum reuºiþi sã
vã impuneþi?
C.I.: Printr-o activitate de marketing gânditã în

funcþie de segmentele de piaþã pe care le þintim. Avem

patru mari categorii de cumpãrãtori cãrora ne adresãm

cu produsele noastre. În primul rând, sunt cumpãrã-

torii care îºi construiesc imobile în regie proprie ºi

doresc sã îºi achiziþioneze materialele de construcþie

direct de la producãtor sau de la importator la preþuri

care nu sunt ajustate de adaosurile percepute de

diverºi intermediari.

A doua categorie importantã sunt firmele de con-

strucþii, care realizeazã diferite obiective de investiþii

de mai mare sau mai micã anvergurã. Acestora le

oferim preþuri cu discount în funcþie de cantitatea con-

tractatã ºi termenul de platã convenit, precum ºi avan-

tajul livrãrii direct pe ºantier la termenele fixate potrivit

fazelor realizãrii diferitelor lucrãri.
A treia categorie de parteneri pe care o avem în

vizor este reprezentatã de societãþile de proiectare,

Schimbarea mentalitãþii româneºti despre tehnologiile ºi materialele necesare realizãrii unor construcþii viabile
ºi eficiente se aflã în strânsã legãturã cu promovarea acestora ºi în cadrul manifestãrilor expoziþionale de
specialitate. Firmele autohtone, prin importul de produse de calitate, contribuie la o asemenea schimbare de
opticã în rândul investitorilor români, facilitându-le realizarea unor proiecte moderne.

Confruntarea la care va participa REWAI cu prilejul desfãºurãrii târgului Construct Expo – Antreprenor este
un prilej de a defini rolul importurilor pentru piaþa materialelor de construcþii din þara noastrã. Este ºi punctul de
plecare al convorbirii purtate cu dl Ionel Cioaric – director REWAI.
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pe care ne strãduim sã le convingem sã recomande
materialele noastre pentru realizarea obiectivelor de
investiþii pe care le au pe planºetã. Acestora ne
adresãm cu certificate ºi atestate de laborator, prin care
probãm calitatea ºi conformitatea produselor noastre
cu normele UE în domeniu.

În sfârºit, a patra categorie o reprezintã distribuitorii
de materiale de construcþii. Aceºtia, chiar dacã au
preþuri mai mari, din cauza adaosurilor comerciale
practicate, acoperã segmentul de piaþã reprezentat de
cumpãrãtorii finali care achiziþioneazã cantitãþi mai
mici de materiale sau care îºi rezolvã urgenþe apãrute
în desfãºurarea lucrãrilor de construcþii.

Rep.: Cu ce produse vã prezentaþi la ediþia 2006 a
Construct Expo – Antreprenor ºi care sunt princi-
palele atuuri pe care vã bazaþi pentru reuºita în
afaceri?
C.I.: Expunem blocuri ceramice

pentru zidãrie cu dimensiunile de
250 mm x 190 mm x 190 mm ºi 290 mm
x 190 mm x 190 mm de portanþã
ridicatã, medie ºi neportante.
Blocurile portante, cu o rezistenþã
de peste 14 dN/cm2, sunt singurele
oferte pe piaþã, mãrcile concurente
nedepãºind valori de 8–10 dN/cm2.
Oferim, de asemenea, celebra þiglã
ceramicã marca Leu, produsã de
TOZA MARKOVIC din Kikinda,
care continuã tradiþia fostei fabrici
de la Jimbolia, binecunoscutã, în
special, pe piaþa din Transilvania,
dar nu numai.

Þigla LEU de TOZA MARKOVIC
se situeazã, prin calitate, la nivelul
mãrcilor europene aflate pe piaþã, dar
are un preþ cu 30% mai scãzut, ceea
ce o face foarte competitivã în con-
curenþã cu alte tipuri de învelitori.

Mai expunem o tehnologie cunos-
cutã ºi foarte rãspânditã în UE pentru
realizarea planºeelor din elemente
ceramice, dar care este foarte puþin
folositã în România. Sperãm cã vom
convinge, mai ales constructorii ºi
proiectanþii, de avantajele certe ale

acestei soluþii în comparaþie cu plãcile de beton, ºi sã-i
determinãm sã le foloseascã ºi pe ºantierele noastre.

Pentru cei care îºi doresc locuinþe gen vile, cu
faþade mai deosebite, prezentãm diferite tipuri de
cãrãmizi aparente, atât din argilã, cât ºi din pulberi sili-
cioase, de mare efect, într-o gamã coloristicã diversã.

Rep.: Pentru cã afirmaþi la începutul convorbirii cã
sunteþi optimist, speraþi ca în perioada târgului sã
încheiaþi ºi contracte? 
C.I.: În 2005, în perioada târgului, am primit

comenzi concrete pentru livrarea a 20 de camioane de
cãrãmizi ºi alte materiale, iar în perioada iulie–decembrie
2005 am livrat numai în Bucureºti ºi zonele limitrofe
peste 200 de camioane.

Ediþia Construct Expo 2006 sperãm sã consemneze
rezultate cel puþin duble. 
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Soluþii uºoare pentru casa ta 

Izolare termicã – Blocurile BCA
zidãrie CELCO au
proprietãþi termo-
izolante excelente.
Condiþia minimã
pentru a obþine un
climat plãcut ºi o
temperaturã con-
stantã în locuinþã

este o termoizolaþie bunã. Rezistenþa
termicã a BCA-ului are valoarea
3,1 m2K/W pentru un zid netencuit de
35 cm, pornind de la o conductivitate
termicã 0 bloc = 0,11 W/mK grosime
cu mult peste valoarea de 1,40 m2K/W,
valoare impusa ca limitã minimã pentru
rezistenþa termicã a pereþilor exteriori.
Aceastã calitate dã mãsura celui mai
mare avantaj al utilizãrii BCA-ului
CELCO. Se ºtie cã pierderile de cãl-
durã ale unei clãdiri încãlzite au loc
într-o proporþie de 25%–30% prin
pereþii exteriori. Astfel, un zid realizat
din BCA cu grosimea de 35 cm va fi
mai bun izolator termic decât unul
realizat din oricare alt material de
zidãrie, având totodatã cele mai mici
pierderi de cãldurã. Rezultatul final
va fi un consum minim de combus-
tibil utilizat cu încãlzirea, raportat la
mp de încãlzit ºi perioadã. În con-
cluzie, BCA-ul CELCO ca element de
zidãrie exterioarã va genera, în timp,
cele mai mici cheltuieli cu încãlzirea
locuinþei dumneavoastrã.

Izolare fonicã – Este un material
care asigurã o foarte
bunã protecþie împo-
triva zgomotelor,
având un indice de
atenuare a zgomotu-
lui R’w cuprins între
32 ºi 45 dB. Astfel,
pentru grosimea de

100 mm indicele este de 32 dB, pen-
tru grosimea de 350 mm indicele este
de 45 dB. Soluþiile tehnice elaborate,

de construcþie a zidurilor exterioare,
cu bariera de aer înglobatã între douã
rânduri de blocuri de BCA, sporesc
indicele de atenuare a zgomotului,
dar ºi performanþele termice. Pentru o
casã situatã într-o zonã aglomeratã,
aceasta reprezintã soluþia idealã.

Greutate specificã redusã – BCA-ul
produs de Celco
este cel mai uºor
dintre toate mate-
rialele de zidãrie
existente pe piaþa
româneascã, având
cea mai redusã
greutate specificã

de numai 400 ± 50 kg/mc. Datoritã
greutãþii specifice extrem de mici,
punerea în operã va genera reduce-
rea consumurilor de materiale pentru
structurile de susþinere, fundaþii etc.,
comparativ cu oricare alte materiale
de zidãrie similare. Dat fiind faptul
cã înzidirea cu mortar obiºnuit de var
ciment scade zid netencuit cu pânã
la 40%, în zona punþilor termice, noi
recomandãm înzidirea cu mortar
pentru straturi subþiri M10. Din acest
motiv, soluþia CELCO: blocurile de
zidãrie uºoare cu grosime de 35 cm
însoþite de mortarul pentru straturi
subþiri M10, produs dupã o reþetã
proprie, determinã atât economie
de timp la aprovizionare ºi trans-
port, cât ºi economie de materiale ºi
manoperã. În acelaºi timp, efectul de
punte termicã, marele dezavantaj pe
care îl genereazã înzidirea cu ros-
turi de 10 mm – 12 mm, inevitabil
în cazul zidurilor realizate din alte
materiale de construcþii, dispare prin
aplicarea soluþiei CELCO de înzidire
cu rosturi subþiri. Utilizarea mortarului
pentru straturi subþiri M10 are ca prin-
cipale avantaje: aderenþa maximã
faþã de blocurile din BCA ºi nu per-
mite pierderile de cãldurã în zona de
rost de înzidire.

Dimensiuni exacte – Dimensiunile
exacte ale blocurilor
de BCA CELCO, cu
abateri minime de
±1 mm ºi utilizarea
mortarului pentru
straturi subþiri de 1 mm
– 3 mm, contribuie

la un montaj foarte rapid: 2 h/mp ºi
un consum de mortar redus: 6 l – 7 l
mortar pentru 1 mp zidãrie BCA.

Uºor de prelucrat – BCA Celco
poate fi tãiat uºor,
frezat, gãurit, ºlefuit
folosind scule ºi dis-
pozitive uzuale pen-
tru sãparea canalelor
de instalaþii elec-
trice, alimentãri cu

apã, bride de legãturã cu structurã de
rezistenþã, neînregistrându-se pierderi
ca în cazul utilizãrii altor materiale
(cãrãmizi pline sau cu goluri verticale).

Diversitatea dimensiunilor ºi regu-
laritatea acestora,
planeitatea feþelor
blocurilor din BCA
CELCO permit o
instalare uºoarã ºi
rapidã, putându-se
pune în operã orice

soluþie arhitecturalã doritã.

Confort termic – Datoritã structurii
sale poroase uni-
forme, are o mare
capacitate de înma-
gazinare a cãldurii,
BCA-ul fiind unul
d in t r e  pu þ ine l e
materiale de zidãrie

ªtim cã „acasã” înseamnã casa cea mai confortabilã pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabilã înseamnã
casa care îþi inspirã încredere ºi care þi se potriveºte cel mai bine, înseamnã locul în care te simþi ocrotit. Indiferent
unde vreþi sã vã ridicaþi casa (la munte, la câmpie sau la mare), vã prezentãm principalele motive pentru a alege
blocurile de zidãrie CELCO. 
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percepute ca un material cald, cãl-
dura pe care o va ceda apoi, în timp
îndelungat, împiedicând rãcirea
bruscã a încãperilor, iarna, sau
încãlzirea rapidã a interioarelor, vara.
De asemenea, structura finã, poroasã
face posibilã preluarea umiditãþii din
aerul unei încãperi, uniformizând
variaþiile prin acumularea temporarã
a excesului de umiditate ºi cedând-o
ulterior, când umiditatea incintelor
scade, realizând un microclimat
agreabil. Limitele confortului termic se
definesc pe baza a 4 elemente: umidi-
tatea aerului, temperatura incintei,
temperatura suprafeþelor care delimi-
teazã încãperea ºi viteza de miºcare a
aerului în interior. BCA Celco
întruneºte elementele constitutive
care sã garanteze confortul termic din
toate aceste puncte de vedere.

Rezistenþa la foc
– BCA Celco este un
excelent material
ignifug, conþinând
în structura sa apa
legatã chimic care
constituie o barierã
împotriva focului.

BCA-ul CELCO face parte din cate-
goria A1, adicã este un material
necombustibil.

Rezistenþa la cutremure – Zidãriile
grele au tendinþa de a
se înclina la cutremure.
Greutatea zidãriei
cu BCA Celco este
cu mult mai micã
faþã de zidãria din
alte materiale de

construcþie. Raportul înãlþime-greu-
tate a demonstrat cã multe clãdiri din
BCA au rezistat mult mai bine
cutremurelor.

Ecologic – Este un material eco-
logic, a cãrui radioac-
tivitate naturalã se
încadreazã în limi-
te le  normale  º i
admisibile ºi nu
conþine în compo-
ziþia sa elemente

poluante care ar putea pune în peri-
col sãnãtatea oamenilor. Nu emanã
g a z e ,  n u  produce reziduuri .
CELCO SA controleazã riguros
gradul de radioactivitate al materiilor
prime pe care le utilizeazã, precum ºi
ale produsului finit, acesta situându-se
cu mult sub valorile înregistrate de
oricare alt material de zidãrie.

Soluþii eficiente – Desigur, aceste
performanþe despre
care am vorbit nu
sunt nici facil de
obþinut, nici la
îndemâna oricui.
Ele însumeazã, în
primul rând, o

rigoare profesionalã desãvârºitã, un
efort susþinut de cercetare, un stan-
dard înalt de cerinþe la adresa
furnizorilor de materii prime, un
control informatizat al tuturor
fazelor de fabricaþie. Rezultatul îl
constituie oferta noastrã, sistemul
de înzidire CELCO, compus din cel
mai uºor BCA, cu cele mai bune
caracteristici tehnice, însoþit de
mortarul pentru straturi subþiri
M10, care transformã simplul bloc
de BCA, în zidul ideal, fãrã adao-
suri, artificii tehnice sau soluþii de
compromis (mult mai costisitoare,
atât în faza de ridicare a unei case,
dar, mai ales, dupã aceea, în timp).
CELCO vã apãrã de cheltuieli supli-
mentare care nu se resimt neapãrat
când vã ridicaþi o casã, dar care se
vor acumula an de an, dupã ter-
minarea construcþiei, dacã nu veþi
alege soluþia cea mai bunã. 
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PRECON SA
Garanþia calitãþii

În cadrul programului de dez-
voltare a societãþii, SC PRECON SA
a inaugurat, la 1 decembrie 2005,
o linie modernã de producere a
stâlpilor electrici centrifugaþi din
beton armat ºi precomprimat,
conform noului standard de cali-
tate SR 2970/2005, obligatoriu în
România începând cu data de
01.06.2006.

La ora actualã, SC PRECON SA
este unicul producãtor de stâlpi elec-
trici SC ºi SCP 10001, 10002, 10005,
15006, 15007, 15014, 15015 din
zona Bucureºtiului.

Tot pe aceastã linie, se produc
stâlpi electrici centrifugaþi tip SF 8-11
pentru liniile electrice de contact
RATB.

Menþionãm cã este în curs de
omologare producerea riglelor din
beton centrifugate tip R 8006, R 9004
ºi R 9005 pentru staþiile de trans-
formare de înaltã, joasã ºi medie
tensiune.

Societatea produce ºi stâlpi elec-
trici din beton precomprimat SE 4T ºi
SE 11T pentru LEA, conform noului
SR 2970/2005. Beneficiari: SC Electrica
Muntenia Sud, SC ELCO Ilfov, SC ELCO
Giurgiu, SC Castrum Electric SA,
SC Electromontaj, RATB etc.

SC PRECON SA participã activ la
modernizarea cãilor de rulare a tram-
vaielor în Bucureºti, prin producerea
de dale ºi longrine din beton armat ºi
precomprimat, fiind întâiul producã-
tor al acestor elemente.

La ultimele lucrãri de modernizare
a liniilor de tramvai 8, 12, 32, 35, 41,
beneficiarii produselor noastre au fost
firmele: TRAVAUX DU SUD –
QUEST SA - CHELLES FRANCE –
sucursala Bucureºti; AMEC SPIE RAIL
PONTOISE – FRANCE – sucursala
Bucureºti; MARI VILA SA Bucureºti;
RATB; SC SCT SA Bucureºti etc.

SC PRECON SA, societate comercialã cu capital integral privat, a fost constituitã în anul 1991, prin cumpãrarea
unui activ de la  SC Progresul SA, având ca principal obiect de activitate  producerea ºi valorificarea elementelor pre-
fabricate din beton, beton armat ºi beton precomprimat pentru construcþii civile, industriale ºi agricole.

Deºi dupã anul 1990 producþia de prefabricate a înregistrat o stagnare, SC PRECON SA a reuºit, datoritã unui
management corespunzãtor, sã pãstreze profilul societãþii, precum ºi angajaþii care au, în majoritate, peste 20 de ani
vechime în acest domeniu.

SC PRECON SA s-a aliniat la cerinþele legislaþiei privind managementul calitãþii, fiind în posesia tuturor autorizaþiilor
de funcþionare impuse de legislaþia în vigoare.

Datoritã experienþei acumulate de-a lungul timpului, dotãrii tehnice ºi umane, SC PRECON SA este gata
pentru a realiza orice tip de prefabricat din beton, necesar investitorilor autohtoni ºi strãini.
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SC PRECON SA participã la
modernizarea alimentãrii cu apã a
Bucureºtiului, furnizând în premierã
CÃMINE DEBITMETRU MODULATE
SPAÞIALE din 4 9 piese, prefabricate
tip APA NOVA DN 200 DN 1000.
Beneficiari ai acestor produse sunt:
SC APA NOVA, SC Marconstruct,
SC Acvatot etc.

Societatea noastrã realizeazã ºi
elemente prefabricate pentru împrejmuiri
industriale, conform cerinþelor utiliza-
torilor. Beneficiar: LUKOIL România.

Compania deþine ºi autorizaþia de
furnizor feroviar AFER, eliberatã în 2005,
pentru produsele sale prefabricate. 

Mai pe larg, despre alte produse
ale SC PRECON SA veþi citi în
numãrul din luna mai al Revistei
Construcþiilor. 
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Reabilitarea seismicã
a construcþiilor din beton armat

CONCEPTE MODERNE
dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU, conf. dr. ing. Adrian IORDÃCHESCU

STUDIU DE CAZ
În prezent, în România existã o

tendinþã favorabilã pentru implemen-
tarea soluþiilor de izolare a bazei,
respectiv a utilizãrii amortizorilor seismici.

Astfel, se remarcã proiectul de
consolidare a Bazinului de Sãrituri din
Complexul Naþional „Lia Manoliu”,
pentru care a fost propusã soluþia de
izolare a bazei (fig. 1).

Clãdirea bazinului de sãrituri este o
construcþie datã în exploatare în anul
1969, având o structurã mixtã alcãtu-
itã din cadre din beton armat ºi pereþi
structurali din zidãrie de cãrãmidã,
închiderile fiind realizate din zidãrie
de cãrãmidã ºi sticlã. În interior, se
gãseºte bazinul de sãrituri care are o
structurã de beton armat independentã
de structura anvelopei. Dimensiunile
în plan ale construcþiei sunt de 25,0 m
x 28,8 m, înãlþimea fiind de 15,75 m.

Clãdirea are subsol ºi parter liber
înalt, pentru a permite executarea sãri-
turilor de la trambuline ºi platformã.
Structura de rezistenþã a clãdirii este
realizatã din patru stâlpi chesonaþi,
cu secþiune trapezoidalã, amplasaþi în
colþurile construcþiei, având dimensi-
unile secþionale de 1,80 m la exterior

ºi 1,75 m înãlþime de secþiune, baza
micã de 60 cm ºi o laturã înclinatã la
450 ºi lungã de 1,70m (fig. 2).

Planºeul acoperiºului este alcãtuit
din 11 grinzi prefabricate precompri-
mate, ce au fost executate la faþa locu-
lui ºi montate pe poziþie cu mijloace
mecanice. O caracteristicã a acestor
grinzi în formã de „T” este cã au secþi-
unea variabilã pe înãlþime, cu 1,50 m
la mijloc ºi 90 cm la capete. Grosimea
inimii este de 15 cm, iar lãþimea tãlpilor
la partea superioarã este de 92,5 cm
de fiecare parte. Grosimea tãlpilor
este ºi ea variabilã, pornind de la 6 cm
ºi ajungând la 10 cm în dreptul inimii,
unde apare o vutã de 10 cm x 10 cm.
Distanþa dintre grinzile prefabricate
este de 2,25 m, cu zone de monoliti-
zare de aproximativ 25 cm. Starea de
degradare în care a ajuns construcþia
nu permite folosirea sa, aceasta
prezentând un real pericol, cu risc
maxim de producere de accidente.

Trebuie remarcat cã perioada pro-
prie a construcþiei determinatã în urma
calculelor efectuate a rezultat de 1,5 sec.,
ceea ce este foarte aproape de peri-
oada predominantã a terenului pe
amplasamentul INCERC Bucureºti
pusã în evidenþã de cutremurul din
1977, valoarea acestei perioade pre-
dominante fiind de 1,6–1,8 sec.

Valorile deplasãrilor
orizontale, calculate în
ipoteza unui calcul static
convenþional, sunt cu
mult sub limita admisã
de Normativul P100/92
pe direcþia est-vest ºi
sunt depãºite cu pânã la
50% la nivelul acoperi-
ºului, pe direcþia nord–sud,
ca urmare a încãrcãrilor
relativ mici ale con-
strucþiei, corelat cu o
dispunere particularã
de elemente structurale
verticale.

Acest fapt impune intervenþia
urgentã pentru a scoate construcþia
din aceastã bandã de perioade de
vibraþie, fapt pentru care s-au propus
douã variante de consolidare, care sã
aducã construcþia la parametrii cores-
punzãtori normativelor actuale în
vigoare.

Varianta clasicã de consolidare:
a. Cãmãºuirea celor patru stâlpi

amplasaþi la colþurile clãdirii pe toatã
înãlþimea lor, pornind de la nivelul
fundaþiilor (cota –6.60), care se vor

Metoda controlului structural oferã avantajul proiectãrii unor structuri noi sau al consolidãrii unor structuri exis-
tente, prin aplicarea unor forþe de contra-balansare, folosind materiale inteligente, echipamente de izolare etc., ºi nu
doar prin creºterea rezistenþei ºi rigiditãþii structurilor. Pânã în prezent, s-au utilizat deja o serie de aplicaþii ale con-
trolului structural pentru protecþia împotriva acþiunii forþelor orizontale datorate cutremurelor de pãmânt ºi, respectiv,
vântului. O serie de aplicaþii ale controlului structural pasiv (izolarea bazei) sunt deja instalate pentru a reduce acce-
leraþiile excesive produse de cutremurele severe. 

Procedeul de protejare a construcþiilor împotriva miºcãrilor seismice prin izolarea bazei a fost aplicat cu succes în
þãri cu seismicitate ridicatã ºi prezintã premize favorabile de aplicare în România, prin experienþa acumulatã în
lucrãrile de translaþii ale unor biserici, spitale, bãnci, blocuri de locuit, precum ºi prin experienþa acumulatã în
cercetare ºi concretizatã prin Brevetul de Invenþie nr. 600/2004 al autorilor acestui articol.

Fig. 1 Fig. 2



consolida local prin mãrirea supra-
feþei de descãrcare a încãrcãrilor
transmisã la teren, corelat cu masele
sporite dupã consolidare ºi remodelare.

b. Introducerea unor diafragme de
beton armat pe laturile de nord ºi sud,
care vor placa la exterior zidãria actu-
alã din zonele adiacente stâlpilor de
colþ. Aceste diafragme se nasc tot de la
nivelul fundaþiilor, vor continua pe
înãlþimea subsolului placând ºi conlu-
crând în continuare cu pereþii de
zidãrie din suprastructurã, pe tot con-
turul exterior pânã la grinda de
închidere pe care reazemã acoperiºul.

c. Pentru a rigidiza construcþia în
plan vertical, se vor introduce patru
legãturi orizontale la nivelul plan-
ºeului peste subsol ºi acoperiº-atic,
respectiv douã intermediare, alcãtuite
din grinzi capabile sã asigure nede-
formabilitatea structurii.
Varianta de consolidare prin izo-

larea bazei:
a. Faþã de situaþia existentã, a fost

consideratã ipoteza introducerii unor
reazeme izolatoare la baza con-
strucþiei, pentru ridicarea perfor-
manþelor seismice ale clãdirii. În urma
analizei modale efectuate au rezultat
perioade proprii de vibraþie de T1 =
3,30 sec; T2 = 3,06 sec; constatându-
se cã 96% din masã vibreazã în
modul fundamental de vibraþie pe
fiecare dintre cele douã direcþii prin-
cipale, oscilaþia fiind tipicã pentru
miºcarea de translaþie a unui solid
rigid, eliminându-se astfel voalarea
pereþilor de pe laturile dinspre nord,
respectiv sud ale construcþiei (fig. 3).

b. Valorile deplasãrilor orizontale
calculate în ipoteza unui calcul
dinamic liniar, respectiv spectral, sunt

bine corelate, fiind cu mult sub limita
admisã de Normativul P100/92, ca
urmare a introducerii reazemelor izo-
latoare care realizeazã decuplarea
construcþiei de miºcarea seismicã pe
de-o parte, precum ºi datoritã încãr-
cãrilor relativ mici ale construcþiei.

c. Eforturile în elementele struc-
turale au fost calculate utilizând
metoda spectrului de rãspuns, fiind
efectuate ºi în acest caz analize sepa-
rate privind încãrcãrile ºi solicitãrile
seismice, considerând cã acþiunea seis-
micã are direcþia, pe rând, a celor douã
axe orizontale ºi apoi s-a considerat ºi
ipoteza încãrcãrilor seismice orizontale
acþionând dupã o direcþie înclinatã la 450

faþã de axele orizontale de referinþã,
respectiv metoda calculului dinamic
liniar care constã în integrarea numericã
a ecuaþiilor diferenþiale care exprimã
echilibrul dinamic la fiecare moment
de timp al acþiunii seismice, obþinân-
du-se, astfel, succesiunea în timp a
rãspunsului seismic elastic. Excitaþia seis-
micã a fost reprezentatã prin accelero-
grama înregistratã pe amplasamentul
INCERC la data de 4 martie 1977,
componenta N–S, care prin conþinutul
de frecvenþe al miºcãrii este caracte-
risticã pentru zona amplasamentului.
ªi în acest caz s-au efectuat analize
separate privind încãrcãrile ºi solici-
tãrile seismice, considerând cã acþi-
unea seismicã are direcþia pe rând a
celor douã axe orizontale ºi apoi s-a
considerat ºi ipoteza încãrcãrilor seis-
mice orizontale, acþionând dupã o
direcþie înclinatã la 450 faþã de axele
orizontale de referinþã. Faþã de valorile
eforturilor obþinute în varianta iniþialã,
în cazul utilizãrii metodei izolãrii bazei
s-au constatat reduceri ale valorilor
eforturilor în elementele chesonate ver-
ticale amplasate la colþurile construcþiei,
cu factori cuprinºi între 6,3 la nivelul
subsolului, respectiv între 2,7 ºi 4,0 în
suprastructurã.

d. Prin tehnologia specialã breve-
tatã ca invenþie, se realizeazã sepa-
rarea construcþiei în douã corpuri:
infrastructura legatã de teren ºi,
respectiv, suprastructura rezematã pe
infrastructurã prin intermediul a 30 de
izolatori speciali, construiþi pentru
caracteristicile construcþiei, amplasa-
mentului ºi miºcãrii seismice.  

Pentru controlul deplasãrilor ori-
zontale de la nivelul izolatorilor sunt
necesari o serie de amortizori montaþi
pe perimetrul construcþiei. Pentru asigu-
rarea spaþiului necesar deplasãrii con-
strucþiei pe orizontalã, se realizeazã
pe perimetrul clãdirii un spaþiu liber

acoperit, care permite ºi controlul
asupra comportãrii reazemelor izola-
toare, respectiv a amortizorilor, pre-
cum ºi posibilitatea înlocuirii acestora
în eventualitatea degradãrii lor dupã
un cutremur puternic. Trebuie menþi-
onat cã tehnologia de tãiere a legãturii
cu terenul a unei construcþii existente
a mai fost aplicatã cu succes la
lucrãrile de translaþii ale unor biserici,
spitale, bãnci, blocuri de locuit, care
au fost deplasate de pe amplasamentul
iniþial în perioada anilor 1980-1990.
Durata lucrãrilor de consolidare, prin
procedeul de izolare a bazei, este mult
redusã faþã de situaþia clasicã de con-
solidare, însã necesitã o supraveghere
atentã din partea proiectantului asupra
execuþiei lucrãrilor.

e. Pentru îndeplinirea condiþiei de
indeformabilitate a structurii, trebuie
realizat, dupã o tehnologie specialã,
un element nou în zona în care se
propune tãierea legãturilor con-
strucþiei existente cu fundaþiile, denu-
mit cadru purtãtor, care de fapt
reprezintã o reþea de grinzi plane
solicitate de încãrcãri normale pe
planul lor (fig. 4). Alegerea configu-
raþiei cadrului purtãtor depinde, în
general, de doi factori:

modul de conformare ºi natura
materialelor din care este alcãtuitã
suprastructura;

modul de rezemare a con-
strucþiei prin intermediul cadrului purtã-
tor pe elemente rigide sau elastice.

În prezent, cu sprijinul Asociaþiei
Producãtorilor de Beton din România
se studiazã posibilitatea utilizãrii
betoanelor de înaltã rezistenþã (rezis-
tenþa caracteristicã la compresiune,
determinatã pe cilindru, fiind mai
mare de 70 MPa) în cadrul purtãtor
pentru obþinerea reducerii dimensiu-
nilor acestuia, respectiv pentru
creºterea deschiderii grinzilor cadru-
lui purtãtor în condiþiile pãstrãrii unor
dimensiuni secþionale tolerabile. 
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Leasing pentru utilaje industriale ºi mijloace de transport >3,5 t

În parteneriat cu importatorii generali de echipamente, uti-
laje ºi mijloace de transport, HVB Leasing România SRL oferã
structuri de leasing financiar intern pentru: macarale, moto-
stivuitoare, camioane, staþii de beton, linii de producþie textilã,
alimentarã, linii tehnologice, echipament tipografic, mijloace de
transport >3,5 t, autospeciale etc.

HVB Leasing România SRL oferã urmãtoarele variante de finanþare:
• durata contractului este cuprinsã între 12 ºi 60 de luni;
• rata de leasing este calculatã în euro, plata efectuându-se

în ROL la cursul HVB BANK;
• avansul este de minimum 20%;
• valoarea rezidualã este 0% sau 20%.

Leasing pentru echipamente electronice

HVB Leasing România SRL oferã douã variante de finanþare:
1. Durata contractului = 24 luni
• avansul = minimum 20%;
• valoarea rezidualã = 0%.
2. Durata contractului = 36 luni
• avansul = minimum 30%;
• valoarea rezidualã = 0%.
Decizia asupra selectãrii furnizorului obiectului leasingului

aparþine clientului, iar HVB Leasing România SRL va întocmi
oferta de leasing solicitatã, în strânsã corelare cu cerinþele ºi
necesitãþile clientului.

Cu suportul oferit de Bank Austria Creditanstalt Leasing
Viena, HVB Leasing oferã atât finanþare, cât ºi serviciile conexe
care vor sprijini clientul în derularea contractului, determinând
totodatã optimizarea timpului ºi a resurselor alocate de acesta: 

• consultanþã fiscalã ºi juridicã cu privire la tranzacþiile de leasing;
• consultanþã în problemele juridice/legale ºi fiscale referi-

toare la drepturile ºi obligaþiile faþã de terþi;
• servicii complete de asigurare prin HVB Insurance Broker SRL. 

Totodatã, HVB Leasing România SRL ºi-a propus ca unul dintre
obiectivele prioritare ale sale, rezultanta directã a implementãrii
unei strategii sectoriale bine definite ºi a alocãrii unor resurse
semnificative, sã fie cel al sprijinirii eforturilor investiþionale
întreprinse de cãtre autoritãþile contractante, definite conform
Ordonanþei de Urgenþã nr. 60/2001 privind achiziþiile publice.

Coroborate cu programele cu finanþare externã oferite de
cãtre Uniunea Europeanã, prin structura ºi caracteristicile sale,
finanþarea în sistem leasing oferitã de HVB Leasing are ca principal
scop satisfacerea la un nivel cât mai ridicat a necesitãþilor
autoritãþilor contractante prin elaborarea, în parteneriat cu furni-
zori de renume, a unor oferte tehnice ºi financiare optime, atât
din punct de vedere tehnic, dar  mai ales financiar, având în
vedere cã sursele utilizate de cãtre autoritãþile contractante pentru
rambursarea datoriilor provin din fonduri publice. Luând în con-
siderare avantajele evidente oferite de finanþãrile de tip leasing, tot
mai multe autoritãþi contractante au ales opþiunea de a utiliza
modalitatea de finanþare în sistem leasing a achiziþiilor publice
implementate de acestea. 

Cu menþiunea cã structurile de finanþare elaborate de HVB Leasing
România sunt adaptate specificaþiilor din caietele de sarcini,
enumerãm în continuare câteva elemente cu caracter general.

HVB Leasing România este parte a Grupului HVB ºi are ca acþionar majoritar Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, liderul
pe piaþa financiarã din Austria ºi una dintre cele mai renumite companii de leasing din Europa Centralã ºi de Est, prezentã în
Germania, Italia, Croaþia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria ºi Bulgaria. HVB Leasing România s-a constituit în
mai 2002, fiind succesorul reprezentantei Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, entitate prezentã în România încã din 1998.
Având experienþa succesului Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, precum ºi un potenþial considerabil de clienþi ai Grupului
HVB, HVB Leasing România are planuri ambiþioase de extindere. 

În domeniul leasingului pentru echipamente, HVB Leasing România SRL oferã finanþare pentru persoane juridice în condiþii
deosebit de avantajoase de transparenþã, promptitudine ºi corectitudine.

HVB Leasing România SRL
Timiºoara
Str. Paul Chinezu, nr. 2
RO-300048,Timiºoara, Timiº
Tel: +40/256/436.150
Fax: +40/256/436.141
E-mail: timisoara@hvb-leasing.ro

HVB Leasing România SRL
Cluj-Napoca
Bdul Eroilor, nr. 16
RO-400129, Cluj-Napoca, Cluj
Tel: +40/264/439.080
Fax: +40/264/430.312
E-mail: cluj@hvb-leasing.ro

HVB Leasing România SRL
Oradea
Pþa Unirii, nr. 2-4
RO-410072, Oradea, Bihor
Tel: +40/259/407.661
Fax: +40/259/461.701
E-mail: oradea@hvb-leasing.ro

HVB Leasing România SRL
Constanþa
Bd. Mamaia, nr. 233
RO-900546, Constanþa
Tel: +40/241/637.040
Fax: +40/241/637.030
E-mail: constanta@hvb-leasing.ro

HVB Leasing România SRL
Iaºi
Str. Gavril Musicescu, nr. 2, et. 1
RO-700127, Iaºi
Tel: +40/232/406.050
Fax: +40/232/406.051
E-mail: iasi@hvb-leasing.ro

HVB Leasing România SRL
Braºov
Str. Nicolae Bãlcescu, nr. 52,
RO - 500019, Braºov
Tel: +40/268/ 470.038
Fax: +40/268/ 470.036
E-mail: brasov@hvb-leasing.ro

Reþeaua teritorialã a HVB Leasing România cuprinde urmãtoarele unitãþi:

Pentru lãmurirea oricãror întrebãri suplimentare, vã rugãm nu ezitaþi sã ne contactaþi: 

Daniel Pãuºescu:        tel. 021-200.77.26 / e-mail: daniel.pausescu@hvb-leasing.ro
Gabriel Dobrescu: tel. 021-200.77.36 / e-mail: gabriel.dobrescu@hvb-leasing.ro 
Silvia Stãnciulescu:     tel. 021-200.77.34 / e-mail: silvia.stanciulescu@hvb-leasing.ro
Andrei Iliescu: tel. 021-200.77.20 / e-mail: andrei.iliescu@hvb-leasing.ro 
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Certificarea calificãrii profesionale
a întreprinderilor din construcþii

ing. Ioan BURTEA, preºedinte SC QUALITY-CERT SA

Activitatea organismelor menþionate îmbracã un spectru
larg de domenii ºi de activitãþi, asigurând crearea unui
cadru de reglementare adecvat, prin elaborarea de stan-
darde, care se constituie în baze de date ºi care asigurã
înfiinþarea unui sistem bazat pe o concepþie unitarã unicã,
în domeniul calitãþii, asigurând înlãturarea barierelor tehnice
din calea comerþului.

Certificarea întreprinderilor din construcþii nu beneficiazã
de standarde ºi/sau reglementãri unitare la nivel european,
diferenþele de opinii ale þãrilor participante la elaborarea
lor nepermiþând pânã în prezent sã se adopte un standard
european „armonizat”.

Preocupãrile autoritãþilor ºi specialiºtilor privind stan-
dardizarea activitãþii de certificare a calificãrii profesio-
nale a întreprinderilor din construcþii se plaseazã în cadrul
acþiunilor întreprinse în vederea creãrii unui cadru organizat
de aplicare a prevederilor Directivei 2004/18/CEE, referi-
toare la coordonarea procedurilor de adjudecare a
contractelor pentru lucrãrile publice ºi a pregãtirii între-
prinderilor româneºti din construcþii pentru menþinerea pe
piaþã dupã integrarea României în Uniunea Europeanã.

În sectorul achiziþiilor publice, deºi pentru certificarea
calificãrii profesionale a întreprinderilor din construcþii nu
s-a adoptat încã un standard european, în diferite þãri
membre ale Uniunii Europene s-au adoptat prevederi
diferenþiate pentru înscrierea ºi calificarea întreprinderilor.
Astfel, Belgia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania au instituit
un sistem obligatoriu de prezentare, pentru participarea la
licitaþiile publice, a documentului de certificare / atestare
a competenþei profesionale a întreprinderilor participante,
aceasta reprezentând una din condiþiile de eligibilitate
eliminatorii. În nouã þãri, dintre care cele mai reprezenta-
tive sunt Franþa ºi Marea Britanie, sistemul este facultativ,
iar în unele þãri nu este oficializat sau nu existã deloc.

În conceptul adoptat la nivel european, în cazul certi-
ficãrii întreprinderilor din construcþii, pãrþile implicate în
procesul de certificare sunt: autoritãþile contractante,
organismele patronale, organismele profesionale, organis-
mele de certificare, întreprinderile din ramura construcþiilor,
precum ºi autoritatea de stat coordonatoare a domeniului
reglementat.

Procedura de certificare, aºa cum este ea conceputã la
nivel european, trebuie sã asigure evaluarea dacã o între-
prindere de construcþii are competenþa necesarã pentru a
executa un anumit tip de lucrare ºi are drept scop de a
arãta dacã întreprinderea este specializatã pentru o
lucrare anume. Aceastã evaluare simplificã sarcina achizi-
torului în procesul de selecþie pentru un anumit contract.
În general, aceastã evaluare se referã la legalitatea
funcþionãrii, situaþia financiarã, competenþa tehnicã ºi
experienþa pentru executarea de lucrãri dintr-un anumit
domeniu.

Avantajul sistemului de certificare este acela de creare
a unui cadru organizat pentru:

furnizarea de informaþii necesare despre între-
prinderi pentru a da garanþii ºi un anumit nivel de
încredere;

reducerea formalitãþilor la licitaþii;
asigurarea accesului la obþinerea unui certificat de

calificare pentru orice întreprindere de orice mãrime, care
poate fi utilizat ca un paºaport european;

protejarea întreprinderilor de orice mãrime, faþã de
orice fel de discriminare creatã de achizitor în procesul de
stabilire a eligibilitãþii ;

contribuirea la deschiderea pieþei de achiziþii ce se
desfãºoarã conform Directivei 2004/18/CEE;

întãrirea competenþei ºi a competitivitãþii între-
prinderilor de construcþii din România ºi asigurarea unui
cadru organizat de recunoaºtere a competenþei acestora la
nivel european;

economisirea timpului întreprinderilor, prin reducerea
volumului de documente birocratice ºi simplificarea for-
mularelor ce trebuie completate ºi prezentate la licitaþie.

Menþionãm cã o importanþã deosebitã în promovarea
unei metodologii performante în domeniul certificãrii
întreprinderilor din construcþii o au certificarea sistemului
de management al calitãþii ºi certificarea profesionalã a
personalului, acestea constituind douã din pârghiile cele
mai importante de evaluare a competenþei întreprinderilor,
sisteme de certificare preluate de România ºi care
funcþioneazã în prezent. Pentru certificarea întreprinderilor
din construcþii, s-a avizat de cãtre Ministerul Transporturilor

Instituirea unui sistem organizat de þinere sub control al calitãþii din domeniul construcþiilor reprezintã o preocupare
a tuturor statelor, indiferent de mãrimea sau potenþialul acestora, cãile ºi mijloacele utilizate fiind în general aceleaºi,
iar metodele de implementare ºi aplicare adoptate s-au fãcut în funcþie de specificul naþional.

Creºterea schimburilor comerciale a necesitat crearea de organisme la nivel mondial, la nivel zonal ºi naþional,
care sã coordoneze activitatea de reglementare ºi de stabilire în mod unitar a principiilor aplicabile în domeniul cali-
tãþii ºi/sau al certificãrii sistemelor de management, a produselor ºi întreprinderilor.

În acest sens, s-au înfiinþat: Organizaþia Mondialã a Comerþului, Organizaþia Internaþionalã pentru Standardele
ISO, organisme europene în domeniul calitãþii EA, EOTA, ETA, EUROLAB etc., precum ºi organisme de lucru ale
Uniunii Europene. 

continuare în pagina 52
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SC Ceramica SA Iaºi, în decursul a peste 37 de ani de exis-
tenþã, s-a preocupat în mod deosebit pentru gãsirea de soluþii
care sã asigure oamenilor atât confortul în casã, cât ºi trãinicia
locuinþelor lor, condiþii care au impus modernizarea pro-
ducþiei prin achiziþionarea de instalaþii ºi utilaje performante,
precum ºi reînnoirea tehnologiei din fluxul de fabricaþie.

Începând cu 1997, se declanºeazã un amplu program de
investiþii, prin achiziþionarea unei instalaþii automatizate de
fabricare a þiglelor dublu presate ºi coamelor, ceea ce per-
mite diversificarea ofertei produselor (þigle de tip Marsilia ºi
tip Olanda, lansarea noului model de coamã presatã care se
moduleazã perfect la noile tipuri de þigle), precum ºi
creºterea calitãþii acestora.

Programul investiþional a continuat cu modernizarea ºi
punerea în funcþiune a unui cuptor tunel, a unei instalaþii de
angobare a þiglelor ceramice pentru fabricarea þiglelor colo-
rate, precum ºi a unei linii tehnologice pentru fabricarea
accesoriilor pentru sistemele de acoperiº din þigle ceramice. 

SC Ceramica SA Iaºi este singurul producãtor din þarã
care sorteazã þiglele dupã sunet, bucatã cu bucatã, ceea ce
reprezintã unul dintre factorii care au determinat luarea
deciziei de acordare a unui termen de garanþie de 30 ani.

Grupele de produse cuprinse în oferta SC Ceramica SA
Iaºi sunt :

A. Produse ceramice pentru zidãrii 
cãrãmizi ºi blocuri ceramice pentru zidãrie portantã –

cãrãmizi pline, cãrãmizi ºi blocuri ceramice cu goluri verti-
cale marca 150, produse ce reduc costul aferent structurii de
rezistenþã a unei construcþii;

blocuri ceramice pentru zidãrie neportantã – blocuri
ceramice cu goluri orizontale, fâºii ceramice marca 50–75. 

B. Produse ceramice pentru învelitori:
capacitatea portantã peste 2000 N; 
absorbþia de apã 10–11% ;
rezistenþa la 150 cicluri îngheþ-dezgheþ;
coeficient de impermeabilitate „0” faþã de „0,8”admis;
culoare uniformã, roºu-cãrãmiziu;
sunet clar, nedogit.

C. Produse ceramice pentru finisaje interioare ºi exterioare
placaj ceramic dreptunghi.

Pentru îmbunãtãþirea calitãþii, a aspectului produselor ºi
pentru asigurarea unei abateri de ±0,3% la tãierea
cãrãmizilor ºi a blocurilor ceramice, s-au fãcut modernizãri
în cadrul procesului tehnologic, prin achiziþionarea ºi
punerea în funcþiune a unor prese performante.

Asigurarea clienþilor ºi consumatorilor finali cu produsele
ceramice pentru zidãrie la locul potrivit, la momentul
potrivit, la preþul potrivit, cu acces potrivit, a determinat
Ceramica SA Iaºi ca în prezent, în cadrul programului de
investiþii, sã achiziþioneze o nouã linie tehnologicã completã
pentru fabricarea cãrãmizilor ºi blocurilor ceramice de
aproximativ 6,5 milioane de euro.

În acelaºi timp, la SC Ceramica SA Iaºi s-a implementat
Sistemul de management al calitãþii – SR EN ISO 9001– ºi
Certificatul pentru controlul producþiei în fabricã – CS –,
astfel fiind implementatã una dintre principalele mãsuri

de adoptare a managementului anticipativ pentru atingerea
obiectivului prioritar al societãþii „satisfacerea cerinþelor
clientului”, calitatea devenind supremaþia produsului. 

Politica managementului în domeniul calitãþii, în concor-
danþã cu celelalte mãsuri tehnico-organizatorice, a condus la
menþinerea societãþii în topul firmelor de vârf, fapt consacrat
de Camera de Comerþ ºi Industrie Iaºi prin acordarea
Diplomelor de Excelenþã în anii 1997–2004, „Marca de aur”
pentru þiglele dublu presate ºi, în perioada 2001–2004, locul II
în Topul Naþional al firmelor private. 

Managementul performant, precum ºi oferta SC Ceramica SA
Iaºi pentru piaþa materialelor de construcþii – supremaþia pro-
dusului, excelenþa operaþionalã ºi apropierea de client – au
condus la dobândirea unui areal care cuprinde aproximativ
25 de judeþe ale României, precum ºi exportul în SUA,
Danemarca, Republica Moldova, Ucraina. 

Odatã cu scurgerea timpului, exigenþele producãtorilor de materiale de construcþii sporesc în raport cu gusturile ºi fiabi-
litatea solicitate de beneficiari. Sunt puse în prim- plan confortul ºi trãinicia noilor construcþii sau ale celor supuse procesului
de renovare, de unde ºi preocuparea fabricanþilor pentru realizarea de produse competitive cu cele similare, aduse din
import, o confirmare cã în România existã condiþii materiale ºi resurse umane pentru a face faþã acestei concurenþe, în cazul
nostru la cãrãmizi ºi blocuri ceramice pentru zidãrii portante ºi neprotante, sisteme de acoperiº din þigle, materiale pentru
finisaje, toate din argilã arsã, fãrã a periclita sistemul ecologic.

CERAMICA IIASICERAMICA IIASI

cãrãmizi, blocuri ceramice ºi sisteme de acoperiº din þigle ceramice, marca Ceramtherm
– CALITATE ªI FIABILITATE –

®

®

®
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Construcþiilor ºi Turismului, „Regulamentul pentru certifi-
carea întreprinderilor din construcþii” ºi „Nomenclatorul
de calificare a întreprinderilor în construcþii”.

De asemenea, s-a adoptat standardul SR 13476-
1/2003 privind certificarea organismelor care efectueazã
certificarea calificãrii profesionale a întreprinderilor din
construcþii – Partea 1 – Cerinþe ºi SR 13476-2/2003 –
certificarea calificãrii profesionale a întreprinderilor din
construcþii – Partea 2-a – Criterii pentru certificare.

În prezent, SC TOTAL QUALITY SA, elaboratorul
reglementãrilor la nivel naþional pentru certificarea cali-
ficãrii profesionale a întreprinderilor din construcþii ºi a
standardului român SR 13476-2003, organizeazã împre-
unã cu Patronatul Societãþilor din Construcþii acþiunile de
promovare a legislaþiei pentru introducerea oficialã a cer-
tificãrilor întreprinderilor din construcþii, legislaþie
modernã, care va permite sã menþinã în competiþie
întreprinderile de construcþii din România dupã data
de 1 ianuarie 2007. 

Ne propunem ca în cele ce urmeazã sã dãm câteva
date referitoare la sistemul de certificare a calificãrii profe-
sionale a întreprinderilor din construcþii, adoptat de unele
þãri europene.

În ceea ce priveºte coordonarea sistemelor naþionale
adoptate de þãrile în care prezentarea certificatului de
calificare profesionalã este obligatorie, menþionãm cã
aceasta se face de cãtre un minister desemnat sã asigure
coordonarea/monitorizarea activitãþii pe linie de certifi-
care a calificãrii profesionale, ºi anume:

Belgia – Ministerul Comunicaþiilor ºi Infrastructurii –
Comisia de Specialitate;

Grecia – Ministerul Lucrãrilor Publice;
Italia – Autoritatea Publicã ;
Spania – Ministerul Economiei ºi Finanþelor –

Comisia interministerialã pentru  clasificarea întreprinderilor;
PORTUGALIA – Ministerul Echipamentelor, Amena-

jarea Teritoriului ºi Administraþiei.
În þãrile în care prezentarea certificatului de calificare

profesionalã nu este obligatorie, coordonarea este organi-
zatã diferenþiat, deºi au ºi ele un sistem de coordonare, ºi
anume:

Franþa – Ministerul Echipamentelor;
Norvegia – un organism central de certificare;
Anglia – Ministerul Economiei ºi Finanþelor –

Comisia interministerialã pentru clasificarea întreprinderilor;
Polonia – Comitetul de calificare format din

Asociaþia Naþionalã a Constructorilor, Fundaþia Educaþiei
Manageriale.

Pentru punerea în temã cu unele detalii privind
metodologia adoptatã la nivel naþional de cãtre þãrile
europene, ne propunem sã prezentãm succint câteva date
privind prevederile legislaþiei din Franþa ºi Italia, care au
constituit date de referinþã în introducerea certificãrii cali-
ficãrii profesionale a întreprinderilor în aceste þãri.

Franþa – Protocolul din 3 noiembrie 1949 dintre Ministerul
Reconstrucþiei ºi Urbanismului ºi QUALIBAT – Franþa

În Franþa, prin protocolul din 3 noiembrie 1949 între
„Ministerul Reconstrucþiei ºi Urbanismului“ ºi „QUALIBAT“
s-a atribuit oficial calitatea de organism de certificare a
calificãrii profesionale a întreprinderilor din construcþii
„QUALIBAT”, organism unic de drept privat care
deruleazã în exclusivitate numai aceastã activitate.

Atribuirea sarcinii de certificare unui organism privat
este justificatã prin evitarea îngreunãrii rolului adminis-
traþiei, organismul recunoscut de ministerul coordonator

al domeniului construcþii, prevãzându-se sã funcþioneze
sub supravegherea statului, forma utilizatã fiind aceea de
monitorizare a activitãþii QUALIBAT de cãtre autoritate.

QUALIBAT primeºte, prin protocol, atribuþii de clasifi-
care a întreprinderilor din construcþii, pe bazã de proce-
duri ºi referinþe verificate ºi însuºite de autoritate ºi are
îndatorirea sã califice întreprinderile în funcþie de
mijloacele, personalul ºi posibilitãþile tehnice ale acestora.

Condiþiile de clasificare ºi calificare, conform preve-
derii protocolului face obiectul unei reglementãri inte-
rioare a Consiliului de Administraþie al QUALIBAT.

În vederea monitorizãrii activitãþii QUALIBAT, proto-
colul stabileºte cã Ministerul Reconstrucþiei ºi Urbanismului
numeºte un reprezentant care participã la ºedinþele con-
siliilor de examinare/certificare, precum ºi ale consiliilor
de administraþie ºi are drept de vot consultativ.

Reprezentantul cu drept de vot consultativ dispune de
toate metodele de investigare, în vederea asigurãrii ca
deciziile ºi modalitãþile de funcþionare a organismului –
QUALIBAT rãmân conforme ºi are dreptul sã se opunã în
termen de cinci zile de la luarea unei decizii în cazul în
care aceasta încalcã principiile enunþate în protocol sau
sunt în dezacord cu statul, regulamentul interior sau
deciziile luate anterior. Reprezentantul Ministerului, în
acest sens, poate sã sesizeze comisia superioarã din
minister în vederea unei noi examinãri a deciziilor de
clasificare sau calificare.

La nivelul Ministerului Echipamentelor este instituitã o
funcþie de Comisar al Guvernului, care este reprezentantul
ministerului în Consiliile QUALIBAT.

Italia – Decretul 34 din 25 Ianuarie 2000 al Preºedin-
telui Republicii Italia

Decretul stabileºte derularea acþiunii de certificare de
cãtre mai multe societãþi recunoscute la nivel naþional,
precum ºi categoriile de clasificare a întreprinderilor din
construcþii, condiþiile de acordare a clasificãrii/calificãrii,
precum ºi procedura de autorizare/certificare a organis-
melor de certificare/atestare.

Autorizarea de cãtre autoritate a organismelor de
atestare se face de cãtre o comisie consultativã, numitã de
autoritate pe o perioadã de trei ani, din care fac parte
reprezentanþi ai ministerelor interesate ºi ai pãrþilor impli-
cate/interesate în procesul de certificare.

Activitatea de certificare este derulatã de societãþi pe
acþiuni SOA, cu un capital social de un miliard lire itali-
ene, care au drept obiect de activitate, în mod exclusiv,
derularea de activitãþi de atestare/certificare conform
normelor regulamentului adoptat ºi de efectuare de con-
troale tehnice. Organismele trebuie sã îndeplineascã prin-
cipiul independenþei, al absenþei oricãrui interes
comercial, financiar, care pot determina comportamente
discriminatorii.

Societãþile SOA, dacã nu îndeplinesc condiþiile de
legalitate, precum ºi cele de platã a impozitelor ºi cele cu
privire la conducãtorul executiv, stipulate la nivelul
prevederilor din reglementãrile aplicabile drept condiþii
de acordare a certificãrii, pierd dreptul de a derula acti-
vitãþi de certificare. 

Asociaþiile patronale pot participa ca acþionari la SOA,
cu o cotã maxim globalã de 20%, iar fiecare din asociaþi
cu maximum 10%.

Desfãºurarea activitãþii de cãtre SOA este condiþionatã
de autorizarea acestora de autoritate. Pentru a obþine
autorizarea SOA, trebuie sã depunã la autoritate un dosar

urmare din pagina 50 
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care sã cuprindã pe lângã documentele care sã ateste
competenþa tehnicã ºi documente administrativ-juridice:

Autorizarea/certificarea poate fi retrasã de autoritate
atunci când se constatã cã SOA nu desfãºoarã activitatea
în mod eficient ºi conform cu dispoziþiile legii, ale regula-
mentului aprobat prin decretul preºedintelui republicii ºi
nu respectã prevederile procedurilor de exercitare a
activitãþii de atestare/certificare declarate la obþinerea
autorizãrii de cãtre autoritate.

Conform prevederilor art. 11 din regulamentul aprobat
prin Decretul Preºedintelui Republicii nr. 34/2000, autori-
tatea asigurã înscrierea pe lista oficialã a societãþilor SOA
autorizate/atestate sã deruleze activitãþi de certificare.

Autoritatea, în baza certificãrilor transmise de SOA,
asigurã întocmirea listelor cu societãþile certificate de
SOA ºi asigurã publicarea acestora în observatorul/moni-
torul oficial.

Organismele acreditate care doresc sã deruleze activi-
tãþi de certificare trebuie sã fie autorizate de autoritate.

Autoritatea supravegheazã activitatea din domeniul
certificãrii, efectueazã inspecþii care au drept obiectiv sã
verifice dacã SOA:

a) - opereazã în conformitate cu procedurile;
b) - are un comportament care conduce la eliminarea

oricãrui conflict de interese;
c) - elibereazã certificate/atestate cu respectarea

prevederilor reglementãrilor legale;
d) - aplicã tarifele stabilite prin anexa la regulament.
Criteriile adoptate pentru acordarea certificãrii cali-

ficãrii profesionale a întreprinderilor de cãtre statele
europene au facut obiectul unui ciclu de articole din
Revista Construcþiilor. 

La nivel naþional, criteriile privind certificarea califi-
cãrii profesionale a întreprinderilor din construcþii au fost
preluate prin standardele SR 13476-1:2003 ºi SR 13476-
2:2003 privind certificarea calificãrii profesionale a între-
prinderilor din construcþii.

În prezent, elaboratorul proiectelor de reglementãri în
domeniul certificãrii calificãrii profesionale a întreprinde-
rilor din construcþii – ing. Burtea Ioan ºi Patronatul Socie-
tãþilor din Construcþii – a iniþiat proiectul de act legislativ
care sã asigure aplicarea la nivel naþional a unui sistem de
recunoaºtere a competenþei întreprinderilor din con-
strucþii ºi l-a depus la autoritatea contractoare, Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, în vederea
analizãrii ºi promovãrii.

Menþionãm cã acest sistem de certificare va asigura
menþinerea pe piaþã a întreprinderilor de construcþii din
România, în special dupã aderarea la Uniunea Europeanã.
Din experienþa þãrilor recent integrate în Uniunea Europeanã,
inexistenþa unui sistem naþional de evaluare/recunoaºtere,
care sã asigure în acelaºi timp creºterea competenþei pro-
fesionale a întreprinderilor din construcþii, a condus la
eliminarea de pe piaþa internã a circa 30% din între-
prinderile din Ungaria ºi circa 70% din întreprinderile din
Polonia.

În acest context, considerãm cã este momentul sã
tragem semnalul de alarmã cu privire la urgentarea de
cãtre autoritate a promovãrii unei legislaþii care sã permitã
menþinerea pe piaþã a întreprinderilor de construcþii din
România ºi pregãtirea acestora pentru a fi competitive la
data aderãrii la Uniunea Europeanã. 

QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

• Certificarea sistemelor de 
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

SC QUALITY CERT SA
Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, 

e-mail: qualitycert@zappmobile.com

ORGANISM ACREDITAT RENAR

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR

• Atestarea conformitãþii produselor
în conformitate cu HG 622/2004 ºi  
aplicarea mãrcii de conformitate CS,
Certificat de recunoaºtere
nr. 4 din 2003.

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

Organism de certificare
produse recunoscut de MTCT

• Procedee, metode, tehnici de auditare,  
inspecþie la nivelul standardelor europene;

• Auditori formaþi la nivel:
- Naþional - CNFCMAC
- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT
(Franþa), AJA-EQS (Anglia);

• Profesori universitari;
• Doctori în ºtiinþe;
• Experþi în domeniile de certificare.

Organism agreat MTCTPROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE: 

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII ªI DOMENIUL VOLUNTAR

ORGANISM DE CERTIFICARE
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Activitate integratã pentru investiþii eficiente

CONSTRUCÞII – un colectiv de
profesioniºti care însumeazã toate
ramurile acestei activitãþi:

Proiectare – managementul achi-
ziþiei terenurilor, consiliere urbanis-
ticã, arhitecturã, structurã, instalaþii;

Execuþie lucrãri de construcþii
civile, industriale ºi edilitare cu sub-
dezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri reziden-
þiale, hale industriale dedicate (fabrici
pentru industria alimentarã, show-room,
service auto), clãdiri de birouri, spaþii
comerciale;

Antreprenoriat general;
Iniþiator ºi finanþator de investiþii:

primul parc rezidenþial în zona de sud
a Bucureºtiului – MAMINA-BERCENI.

VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi este
o activitate relativ nouã a societãþii,
echipa de agenþi bazatã pe relaþiile ºi
experienþa firmei-mamã a dezvoltat o
minireþea de distribuþie de materiale
pentru construcþii, având în vedere ºi
o capacitate de depozitare (15.000 mp
descoperiþi ºi 800 mp acoperiþi).

În acest sens, departamentul de
vânzãri a dezvoltat relaþii de distri-
buitor ºi parteneriat cu firme renumite,
precum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab
(distribuitor), Bramac (distribuitor),
Romstal (partener), Daw Benþa
(partener). De asemenea, CAM SERV
comercializeazã toate tipurile de
cherestea ºi oferã un pachet de ser-
vicii pentru fierul beton pentru con-
strucþii (îndreptare, tãiere, fasonare,
transport).

TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU –
desfãºuratã într-o halã modernã de
600 mp; este un domeniu de activi-
tate garantat atât de utilajele de tip
(U-R-B-A-N), cât ºi de profilele germane
marca REHAU. Anul 2005 a însemnat
o importantã evoluþie pentru acest
compartiment, o serie de utilaje nou-
achiziþionate dublând practic capaci-
tatea de producþie existentã. 2005 a
fost foarte productiv ºi în ceea ce
priveºte realizarea de pereþi-cortinã,
trei dintre cele mai importante lucrãri

fiind hala show-room Kia Motors de pe
DN1, show-room-ul KIA MOTORS
de pe bulevardul Aviatorilor din
Bucureºti ºi hala proprie a SC CAM
SERV SRL.

DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL – de
3 ani CAM SERV deþine o staþie Petrom
în francizã la intersecþia dintre ªos. Berceni
ºi ªos. de Centurã. Tot de atunci, firma
are licenþã de transport ºi distribuþie de
combustibili, deþinând 2 auto-cisterne,
fiind astfel distribuitor de produse petro-
liere pentru mai multe staþii de betoane
ºi garaje ale unor importante firme de
construcþii ºi distribuþie din Bucureºti
ºi jud. Ilfov.

Pentru dezvoltarea acestor activitãþi
ºi proiecte, societatea gãseºte prilejul de
a mulþumi celor mai importanþi clienþi
ai sãi: BRD Groupe Société Générale,
ROHE România, Mit Motors International,
Ines Group, Ager Bussines Tech,
Ranexim SRL, Vertical Construct,
Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics,
Rolly’s SRL, KVAERNER ROMÂNIA,
Foria România. 

CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de activitate con-
strucþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel încât sã acopere întreaga
plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 11 ani de activitate, la
CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.
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Degradãrile structurilor din beton armat ºi precompri-
mat constau în semnalarea unor stãri fizice necorespunzã-
toare – prin lipsã – faþã de condiþiile de funcþionalitate ºi
siguranþã prevãzute în proiect. Ele se pot clasifica în douã
categorii:

defecte provocate fie de o proiectare care nu a þinut
seama de situaþia realã, fie de o execuþie care nu a
îndeplinit condiþiile de calitate prevãzute în proiect.
De asemenea, ele pot proveni dintr-o asociere nefastã a
celor douã tipuri de greºeli. Aceste defecte se constatã la
recepþia lucrãrii, când trebuie efectuate mãsurãtori ºi
încercãri fizice pentru verificarea realizãrii exigenþelor de
calitate impuse prin proiect;

deteriorãri, care se produc pe parcursul exploatãrii
construcþiilor, generate, în principal, de aspecte care au
fost omise sau neluate în considerare la valoarea lor realã
în faza de proiectare sau/ºi de factori accidentali, surveniþi
ulterior proiectãrii ºi execuþiei unei construcþii.

Asocierea ºi conlucrarea betonului cu oþelul sunt
necesare deoarece armãtura are rolul de a prelua efor-
turile de întindere pe care betonul simplu nu are capaci-
tatea de a le prelua, rezistenþa lui la întindere fiind foarte
micã.

Conlucrarea dintre cele douã materiale este posibilã
deoarece, la suprafaþa de contact dintre acestea, se reali-
zeazã o legãturã cunoscutã sub numele de aderenþã, care
ia naºtere în cursul procesului de întãrire al betonului. 

Aderenþa se datoreazã urmãtoarelor cauze:
încleierea (adeziunea) pastei de ciment pe armãturã;
încleºtarea (împãnarea) betonului în neregularitãþile

de pe suprafaþa armãturii;
frecarea dintre armãturã ºi beton în procesul smul-

gerii barei.
Oþelul este protejat în beton împotriva coroziunii prin

pasivitatea datã de alcalinitatea acestuia.
Coroziunea armãturii are loc cand pH-ul betonului

scade de la valoarea de aproximativ 13 (în timpul turnãrii)
la valori mai mici (sub 9), dacã agenþii agresivi din mediul
ambiant (dioxidul de carbon ºi ionii de clor) penetreazã
stratul de acoperire cu beton, ajungând la armãturi.

În condiþii normale de exploatare, dacã sunt respectate
condiþiile de acoperire a armãturii cu beton ºi acesta pre-
zintã o compactitate satisfãcãtoare, armãtura este pasivatã
(protejatã de prezenþa Ca(OH)2).

Prin pãtrunderea dioxidului de carbon în beton, se
produce reacþia de carbonatare a acestuia (reacþia chimicã
ce are loc între hidroxizii de calciu ºi bioxidul de carbon,
care pãtrunde prin pori în interiorul betonului).

În urma carbonatãrii stratului de acoperire, alcalini-
tatea betonului scade ºi se produce depasivarea armãturii,
creându-se în jurul ei un potenþial electric diferenþiat.
Oxigenul ajunge la armãturã prin difuzie prin stratul de
acoperire, apa fiind necesarã numai ca soluþie de electrolit.
De aceea, într-un beton saturat cu apã sau într-un beton
uscat, rugina nu se poate produce datoritã lipsei oxigenului
sau soluþiei de electrolit. Pe armãturã, în urma unei serii
de reacþii, este produsã rugina. Trebuie menþionat faptul
cã, dacã frontul de carbonatare a atins armãturile dupã o
perioadã de timp, nu este obligatoriu ca procesul de
coroziune al armãturii sã înceapã.

Perioada de propagare a coroziunii în armãturã
depinde de viteza de corodare (mm/an) care, la rândul ei,
depinde de mediul ambiant. Viteza de corodare este cu
atât mai redusã, cu cât grosimea stratului de acoperire cu
beton de bunã calitate este mai mare.

Atacul de cloruri se produce datoritã utilizãrii sãrurilor
de dezgheþ, a agregatelor marine contaminate sau a apei
de mare. Ionii de clor pãtrund prin difuzie în porii betonului
umpluþi, parþial sau total, cu apã. În armãturile din oþel se
produce o coroziune localã puternicã sub forma de ciupi-
turi, deoarece depasivarea are loc pe suprafeþe mici. Ionii
de clor acþioneazã drept catalizator în coroziunea
electrochimicã a oþelului.

Efectele coroziunii se traduc prin:
reducerea sau pierderea aderenþei armãturii cu

betonul;
reducerea secþiunii de armãturã;
desprinderea stratului de acoperire cu beton al

armãturii.
SC Iridex Group Plastic SRL, prin intermediul Departa-

mentului Materiale Speciale Pentru Construcþii, comer-
cializeazã o gamã largã de produse predozate pentru
reparaþii betoane. În cele ce urmeazã, vom oferi o soluþie
pentru repararea betonului degradat în urma coroziunii
armãturii, folosind produsele Fosroc Ltd. Anglia.

Dupã ce zona care trebuie reparatã a fost identificatã,
urmeazã decopertarea betonului din jurul armãturii coro-
date ºi îndepãrtarea stratului corodat. Expuneþi complet
oþelul corodat în zona de reparaþie ºi îndepãrtaþi orice
material deteriorat ºi depozite corodate. Oþelul va fi
curãþat pânã la obþinerea luciului metalic, acordându-se o
atenþie deosebitã pãrþii din spatele armãturii, fiind reco-
mandatã sablarea uºoarã.

Acolo unde coroziunea a fost cauzatã de prezenþa
clorurilor, oþelul va fi spãlat cu jet de apã curatã de mare
presiune imediat dupã sablare. Zona pregãtitã pentru apli-
carea mortarului va fi curãþatã cu jet de aer comprimat
(fãrã suspensii uleioase).

Pe armãturã se aplicã un strat continuu de Nitoprime
Zincrich, o amorsã monocomponentã pe bazã de zinc ºi
rãºini epoxidice, pe toatã suprafaþa armãturii expuse ºi se
lasã sã se usuce înainte de a se trece la etapa urmãtoare.
Dacã existã dubii cu privire la continuitatea acoperirii cu
Nitoprime Zincrich, se efectueazã o nouã aplicare dupã
uscare, dupã procedura anterioarã. Nitoprime Zinchrich
este amorsa recomandatã a fi folositã în combinaþie cu
mortarele de reparaþie produse de cãtre FOSROC Ltd.
Anglia. Amorsa este special conceputã pentru a conferi
armãturii protecþie anticorozivã ºi împiedicã formarea de
anozi incipienþi în locurile imediat adiacente.

Nitoprime Zincrich trebuie aplicat cât mai curând
posibil pe suprafaþa metalicã uscatã dupã terminarea
lucrãrilor de pregãtire, dar întotdeauna în decursul a 3 ore
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de la pregãtirea armãturii. Deºi este un produs monocom-
ponent, trebuie agitat bine înainte de utilizare pentru a
dispersa orice sedimentare. 

Aplicaþi un strat complet de Nitoprime Zincrich cu o
pensulã potrivitã, asigurându-vã cã barele de armãturã
expuse sunt acoperite corespunzãtor ºi în spate. În general,
o pensulã micã este mai bunã în acest scop. Lãsaþi sã se
usuce înainte de a continua. Dacã nu sunteþi sigur cã aþi
realizat o acoperire continuã, trebuie aplicat un nou strat
dupã ce primul strat s-a uscat complet (în general, între
30 minute ºi 1 orã).

Suprafeþele amorsate nu trebuie lãsate expuse mai
mult decât este necesar înainte de a le acoperi sau de a
aplica mortarul de reparaþie. Oricum, Nitoprime Zincrich
va proteja armãtura timp de mai multe luni în condiþii de
curãþenie interioarã. În medii exterioare neagresive, va fi
tolerat un interval de maximum 14 zile, dar în medii
industriale ºi/sau marine, acest interval ar trebui redus
practic la minimum.

Materialele de reparare a betonului ar trebui aplicate
de îndatã ce amorsa este uscatã în întregime.

Temperatura minimã de aplicare a Nitoprime Zincrich
este de 5 0C. Materialul nu trebuie aplicat atunci când
temperatura substratului ºi/sau a aerului este de 5 0C ºi în
scãdere. La 5 0C temperaturã staticã sau la 5 0C tempera-
turã în creºtere, materialul poate fi aplicat.

În continuare, saturaþi substratul cu apã curatã ºi, dacã
este cazul, aplicaþi un strat de amorsã (pentru mortar).

Preparaþi mortarul predozat urmând instrucþiunile de
amestecare din fiºele tehnice ale produselor, fiind reco-
mandatã mixarea forþatã.

Dupã aplicarea mortarului de reparaþie (se recomandã
folosirea gamei de mortare Renderoc), conform fiºelor
tehnice, se poate trece la finisarea suprafeþei reparate.

În continuare, ne vom opri atenþia asupra a patru pro-
duse predozate din gama de mortare Renderoc. Unul dintre
avantajele acestor mortare îl reprezintã faptul cã necesitã
doar adãugarea de apã curatã în procesul de amestecare,
preîntâmpinând, astfel, variaþiile de ºarjã ºi fiind uºor de
preparat in situ.

Renderoc GP: un mortar de reparaþii mono-compo-
nent cu utilizare generalã care poate fi folosit atât pentru
reparaþii prin tencuire, cât ºi pentru toate tipurile de
reparaþii prin umplere. Renderoc GP este de naturã alca-
linã ºi protejeazã armãtura din metal încorporatã, dez-
voltând o rezistenþã la compresiune de 28 N/mm2 la 28 de
zile. Mortarul este potrivit acolo unde sunt necesare rezis-
tenþe mari la cloruri ºi dioxid de carbon.

Renderoc LA: ideal atât pentru reparaþii la secþiuni
groase structurale de beton, cât ºi la spaþiile mici cu acces
limitat sau cu armãturã deasã unde nu sunt indicate
mortarele aplicabile manual sau cu mistria. Se autocom-
pacteazã eliminând necesitatea vibrãrii ºi, datoritã sis-
temului de expansiune dualã, sunt compensate
contracþiile în stãrile plasticã ºi întãritã. Se aplicã în straturi
pânã la 150 mm grosime, dezvoltând o rezistenþã la com-
presiune de 60 N/mm2 la 28 de zile. 

Renderoc HB40: folosit pentru reparaþii la stâlpi,
coloane, grinzi. Având densitate scãzutã, este pretabil
pentru lucrãri la plafoane ºi suprafeþe verticale înalte.
Mortarul se aplicã în straturi de pânã la 30 mm grosime la
plafoane ºi pânã la 40 mm grosime la suprafeþe verticale,
în funcþie de starea substratului ºi gradul de acoperire al
armãturii, dezvoltând o rezistenþã la compresiune de
40 N/mm2 la 28 de zile.

Pentru a opri înaintarea clorurilor ºi a dioxidului de
carbon, Fosroc recomandã utilizarea gamei de amorse
protective anti-carbonatare Dekguard. Aceste produse
asigurã un aspect decorativ ºi uniform ºi protejeazã
zonele structurii care, altfel, ar putea fi agresate de mediu.

SC Iridex Group Plastic SRL vã stã la dispoziþie,
oferindu-vã o gamã largã de materiale ºi tehnologii spe-
ciale pentru construcþii.
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Autostrada – atribut al civilizaþiei

dr. ing. Victor POPA – director al Departamentului Poduri SEARCH CORPORATION SRL, Bucureºti

Se spune adesea în cercurile de
specialitate cã reþeaua de comunicaþii
dintr-o comunitate socialã este la fel
de importantã ca ºi reþeaua sangvinã
din corpul omenesc.

Comparaþia este bine aleasã nu
numai pentru apropierea de denumire
(sistem de comunicaþie – sistem circu-
lator sangvin), dar ºi prin identitatea
de funcþiuni pe care o are fiecare sis-
tem în cadrul complexului din care
face parte. Aºa cum sistemul circula-
tor sangvin menþine viaþa în organis-
mul uman, tot aºa sistemul cãilor de
comunicaþie menþine, vie ºi normalã,
activitatea în comunitatea pe care o
serveºte. Pe de altã parte, aºa cum se
întâmplã cu zona din organismul
uman care se cangreneazã acolo
unde vasele sangvine nu funcþioneazã
normal, tot aºa de afectate sunt ºi
zonele din comunitãþile unde trans-
porturile nu se pot efectua din cauza
deficienþelor la cãile de comunicaþie.

Statisticile aratã cã, în medie,
aproximativ o ºesime din viaþa oame-
nilor activi se desfãºoarã în mijloacele
de transport. Aceasta aratã, aºadar, cã,
în medie, circa 4 ore pe zi, reprezen-
tând un sfert din perioada de veghe a
unui om activ, se desfãºoarã fãrã
activitate, fãrã a produce.

Pentru a contracara aceastã defi-
cienþã, existã douã tendinþe: fie sã se
producã în timpul procesului de
transport, efectuând operaþiuni sau
activitãþi posibile ºi compatibile aces-
tui proces (citit, operaþii de calculator,
elaborare de planuri sau emiterea
unor idei de activitate etc.) – operaþii
valabile doar pentru persoanele
pasive din mijloacele de transport, fie
sã se reducã durata de transport.

Durata de transport, fiind o relaþie
în funcþie de distanþã (care rãmâne o
constantã) ºi de vitezã (care poate fi
variabilã), se poate reduce numai prin
sporirea vitezei de circulaþie.

Viteza de circulaþie este o mãrime
ce depinde de mai mulþi factori, cum
ar fi: performanþele mijlocului de
transport, performanþele cãii de comu-
nicaþie ºi aptitudinile conducãtorului
mijlocului de transport. Performanþele
mijloacelor de transport au crescut
vertiginos în ultimele decenii, dar ºi
cãile de comunicaþie ºi-au adus apor-
tul în creºterea vitezei de circulaþie
prin apariþia ºi dezvoltarea reþelei de
autostrãzi.

Viteza de circulaþie pe autostradã
este de cel puþin douã ori mai mare
decât viteza medie pe celelalte dru-
muri publice, ceea ce înseamnã
reducerea la jumãtate a timpului de
transport rutier. Creºterea vitezei de
circulaþie pe autostradã este posibilã
atât prin eliminarea ambuteiajelor din
intersecþii, cât ºi prin aplicarea unor
caracteristici geometrice ale traseului,
care sã permitã aceastã performanþã
în condiþii depline de siguranþã.
Reducerea timpului de transport ºi,
implicit, a timpului neproductiv,
conduce la avantaje economice
incomensurabile.

Avantajele reducerii duratei de
transport prin utilizarea reþelei de
autostrãzi sunt atât directe, cum ar fi:
reducerea consumului de com-
bustibil, lubrifianþi, piese de schimb
pentru maºini ºi, mai ales, a timpilor
neproductivi, cât ºi indirecte, cum ar fi:
reducerea poluãrii în localitãþi,
reducerea stresului pentru partici-
panþii la trafic, îmbunãtãþirea indicelui
de sãnãtate. Este cunoscut faptul cã în
þãrile avansate, cu o reþea de autostrãzi
bine pusã la punct, majoritatea lucrã-
torilor din oraºe locuiesc în aºezãri
rurale la distanþe de 50 60 km
depãrtare de locul de activitate, dar
parcurg aceastã distanþã mai rapid
decât se parcurg 5 6 km în Bucureºti,
de exemplu. Trãind într-un mediu
rural nepoluat, oamenii dispun de
odihnã mai bunã, de sãnãtate mai
bunã ºi evident de un randament în
muncã mai bun. În plus, în acest mod
localitãþile aglomerate pot fi degre-
vate de necesitãþi suplimentare de
locuinþe. Prin autostrãzi se fac deci
economii de locuinþe scumpe ºi dificil
de realizat.

Nu mai este un secret cã dez-
voltarea impetuoasã a þãrilor din frun-
tea lumii de astãzi s-a bazat ºi pe
faptul cã acestea dispun de o reþea de
autostrãzi, bine pusã la punct, cu carac-
teristici din ce în ce mai performante.
O economie de vârf nu mai poate fi
astãzi conceputã fãrã transporturi
rapide ºi performante. Între producþie
ºi transporturi existã o strânsã inter-
dependenþã ºi o relaþie de pro-
porþionalitate directã. Astfel, cu cât
o þarã are mai mulþi kilometri de
autostrãzi, cu atât mai mult se aflã
mai sus pe scara valorilor civilizaþiei.

A considera cã o þarã nu are nevoie
de autostrãzi sau cã nu-ºi poate per-
mite sã construiascã autostrãzi este tot
una cu a o condamna la înapoiere
economicã. Secretul succesului rapid
al lui Hitler în cel de-Al Doilea
Rãzboi Mondial a fost, printre altele,
crearea unei reþele puternice de
autostrãzi. Acestea i-au permis
deplasãri rapide ºi atacuri spontane,
neaºteptate. Eºecul final al acestuia
era previzibil însã, cãci niciodatã un
rãzboi de cotropire nu poate avea alt
sfârºit. Autostrãzile lui Hitler au
servit, ulterior, Germaniei pe timp de
pace, pentru a deveni unul dintre cele
mai dezvoltate state ale lumii. O þarã
micã precum Ungaria ºi-a asigurat o
zestre de peste 600 km de autostrãzi
ºi se luptã din rãsputeri sã câºtige cât
mai mulþi kilometri în continuare.
A construi autostrãzi nu este uºor,
efortul este mare, dar efectele nu vor
întârzia sã aparã. Ungaria se numãrã
printre þãrile avansate, membre ale
Uniunii Europene ºi asta, printre
altele, ºi datoritã faptului cã are o
reþea de autostrãzi.

În þara noastrã, este în curs de
desfãºurare un vast program de reabi-
litare a reþelei rutiere ºi acest lucru
este îmbucurãtor. De asemenea, s-au
executat ºi se aflã în curs de realizare
la nivelul standardelor internaþionale
noi tronsoane de autostradã. Ritmul
de realizare este însã mult prea lent
faþã de necesitãþi.

Nu trebuie sã scãpãm din vedere
cã autostrãzile nu se construiesc
uºor, peste noapte. Este nevoie de
timp pentru concepþie ºi execuþie,
deoarece aceste activitãþi complexe ºi
laborioase trebuie pregãtite cu multã
grijã ºi responsabilitate. România
trebuie sã construiascã cel puþin 50 km
de autostradã anual, pentru a reduce
handicapul care ne marcheazã. Trebuie
avut permanent în vedere cã auto-
strada reprezintã un etalon de dez-
voltare economico-socialã ºi culturalã,
fiind consideratã, printr-o expresie
plasticã: „un atribut al civilizaþiei
umane“. 



Infrastructura rutierã
în prim plan

SC Han Group SA a fost înfiinþatã  în anul 1998 ca firmã
cu capital integral privat, reuºind în scurt timp sã-ºi creeze
un renume pe baza lucrãrilor de calitate ºi a respectãrii
termenelor contractuale. Principalul domeniu de activitate
al societãþii este execuþia de cãi de
comunicaþii terestre, lucrãri de sem-
nalizare ºi semaforizare electronicã, la
acestea din urmã fiind importator direct
al echipamentelor Ortana.

Obiectivul principal urmãrit încã
de la înfiinþarea societãþii a fost
dezvoltarea unei firme cu realizãri
economice importante, care sã bene-
ficieze de toatã încrederea partenerilor
de afaceri ºi care este, în permanenþã,
preocupatã de a realiza lucrãri de
construcþii corespunzãtoare cerinþelor
de calitate din SREN- ISO- 9001, pre-
cum ºi altor standarde internaþionale
adoptate de România.

SC Han Group SA are un personal de înaltã calificare,
tânãr, cu o mare flexibilitate în gândire, ceea ce face ca
orice noutate viabilã în domeniu sã fie integratã ºi apli-
catã, în vederea obþinerii unei noi calitãþi ºi eficienþe

sporite, pentru a da din ce în ce mai multã siguranþã, con-
fort ºi esteticã lucrãrilor prezente ºi viitoare.

Prin dotarea cu staþie proprie de asfalt, utilaje, echipa-
mente ºi scule (finisoare, cilindri vibrocompactori, maºini

autopropulsate, buldoexcavator, autoperii,
motocompresoare, maºinã de emulsionat,
vibrator beton etc.) SC Han Group SA
satisface toate cerinþele calitative, cu
respectarea fermã a tuturor obligaþiilor
asumate faþã de beneficiari.

Activitatea concretã desfãºuratã de
SC Han Group SA poate fi recunoscutã
pe diverse trasee rutiere din capitalã ºi
din municipiul Cluj-Napoca.

În Bucureºti, de exemplu, s-au exe-
cutat lucrãri pe bulevardele  Lacul Tei
ºi Alex. Obregia, Calea Cãlãraºi,
strãzile Matei Voievod ºi C-tin Noica.

SC Han Group SA este un partener
de încredere pentru cã respectã toate

condiþiile care asigurã obþinerea calitãþii la nivelul
cerinþelor beneficiarilor.

Vã aºteptãm în orice moment pentru a colabora,
garantându-vã succesul în afaceri.
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CARB SA Braºov s-a înfiinþat prin
reorganizare din fosta Întreprindere
de Cariere ºi Balastiere Braºov, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.15/1990, având forma juridicã de
societate pe acþiuni.

În momentul de faþã, SC CARB
Braºov este o societate cu capital
integral privat.

Obiectul principal de activitate al
SC CARB Braºov constã în extracþia pietrei
pentru construcþii (Cod CAEN 1411).

SC CARB Braºov are o vastã expe-
rienþã în domeniul exploatãrii ºi al
prelucrãrii pietrei naturale, dacã ne
gândim cã unitãþile ei de bazã de la
carierele Racoº ºi Bixad au fost

deschise în anul 1880, respectiv
1882, iar cariera Malnaº Bãi, în anul 1902.
O realizare remarcabilã a întreprin-
derii a fost introducerea în fabricaþie,
pentru prima oarã în România, la
sfârºitul anilor ’70, a pietrei sparte
poliedrice (actuala piatrã spartã cali-
tatea I) pentru balastarea liniilor de
cale feratã.

Secþiile de cariere ale SC CARB
Braºov sunt situate în zona eruptivã a
Carpaþilor Orientali, natura rocilor
fiind specificã activitãþii magmatic-
efuzive. În secþiile Bixad ºi Malnaº
Bãi se exploateazã roci andezitice, iar
la secþia Racoº, roci bazaltice.

Pentru a avea o imagine mai
aproape de situaþia realã în care se
desfãºoarã activitatea firmei, iatã
etapele parcurse în ansamblul proce-
sului tehnologic:

studiul preliminar de exploatare;
lucrãri premergãtoare, constând

din amenajarea cãilor de acces ºi ali-
mentarea cu energie electricã;

lucrãri de deschidere ºi pregãtire,
constând din operaþii de descopertare
pentru îndepãrtarea sterilului ºi
crearea fronturilor de exploatare;

extracþia ºi transportul rocilor;
prelucrarea rocilor extrase, con-

stând din concasare, granulare ºi
sortare în cadrul fluxurilor tehnologice;

lucrãri de depozitare ºi expediþie;
lucrãri de refacere a mediului.

În cariere, sub stratul de copertã
se gãseºte un strat de piatrã alteratã
care împreunã cu sterilul din copertã
se transportã la haldã, cãutându-i-se
alte întrebuinþãri.

Exploatarea industrialã a rocilor
masive se executã cu ajutorul
explozivilor în gãuri de sondã sãpate
cu foreze Atlas Copco Roc 848 HC ºi
Roc F 7-11.

Derocarea primarã se realizeazã
tot prin puºcare cu explozivi
amplasaþi în gãuri de sondã, iar sfãrâ-
marea secundarã, prin puºcare cu
explozivi amplasaþi în gãuri de
minã, cu ciocane hidraulice montate
pe excavatoare sau cu bile din oþel
lansate de pe excavatoare.

Odatã cu intensificarea lucrãrilor de realizare sau refacere a infrastructurilor rutiere ºi feroviare, dar ºi a celor
privind construcþiile în general, unde sunt necesare materiale specifice, societãþi nou-apãrute sau altele vechi, prin
retehnologizare sau prin modernizare, au devenit furnizori de bazã în acest domeniu.

În general vorbind, produsele lor sunt elemente indispensabile fundaþiilor pentru orice construcþie sau materiale
de neînlocuit pentru terasamente feroviare sau cãi de rulare pe ºosele ºi autostrãzi.

Unitãþile respective furnizoare de asemenea materiale de construcþii sunt amplasate, cu prioritate, în zonele þãrii
unde existã materia primã atât cantitativ, dar mai ales din punctul de vedere al calitãþii ºi performanþelor solicitate de
durata lor în exploatare.

Fiind vorba despre materiale cu un anumit specific (greutate, umiditate, dimensiuni etc.), tehnologiile folosite
pentru extragerea lor ºi livrarea cãtre beneficiari au trebuit sã þinã cont de îndeplinirea strictã a unor condiþii legate de
productivitate ºi eficienþã.

Un exemplu în acest sens este cuprins ºi în oferta unui furnizor braºovean care prin informaþiile puse la dispoziþie
de dl ec. Radu Popa, director general al SC CARB SA, pot convinge pentru o colaborare beneficã ambelor pãrþi
contractante.

În sprijinul infrastructurii
PRODUSE DIN CARIERE ªI BALASTIERE

Cariera Bixad
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Încãrcarea rocilor se efectueazã
cu excavatoare tip Caterpillar 330 BLN
ºi 345 Bl, UNEX E 303 ºi ZEMAG
UB 1412 ºi  autoîncãrcãtoare
Caterpillar 980 G, Libher ºi Vola L34.

Transportul se realizeazã cu auto-
basculante tip R 19215, Belaz ºi
dumpere Volvo între front ºi fluxul
tehnologic, precum ºi între front ºi
halda de steril.

Operaþiunea de mãrunþire a pietrei
se executã în fluxurile tehnologice pe
urmãtorul traseu:

alimentator cu plãci tip A 1200
x 6000 sau cu bare: materialele sunt
dirijate spre concasor pe grãtar, unde
se separã sterilul ce cade pe o bandã
transportoare;

concasoare C12090, unde se
obþine sortul 0–180 mm, care este
dirijat spre granulare;

vibratoare Mogensen tip VK 1046
ºi VK 1546, unde se separã sterilul
având dimensiunea de 0–30/40 mm;

granulatoare Svedala S 250 D
sau Hamerock Metal GR 10 ºi GR 6,
unde se obþine sortul 0–71 care este
dirijat spre sortare;

ciururi vibratoare de 12 mp, unde
se obþin produsele finite: piatrã spartã
31,5–50 mm calitatea I pentru balas-
tarea liniilor de cale feratã ºi cribluri
sort 0–4, 4–8, 8–16, 16–25 mm.

Depozitarea este asiguratã în
silozuri de tip deschis, în spaþii spe-
cial amenajate.

Livrarea ºi transportul pietrei sparte
se fac cu vagoane specializate tip DOZ.

Structura organizatoricã a SC CARB SA
Braºov de tip ierarhic-funcþional este
alcãtuitã din compartimente opera-
þionale ºi funcþionale, iar titularii pos-
turilor de execuþie rãspund, împreunã
cu conducãtorul ierarhic, nemijlocit,
de întregul proces de obþinere a pro-
duselor cãtre solicitanþii lor. De aici ºi
seriozitatea relaþiilor cu beneficiarii
parteneri de contracte. 

Cariera Racoº
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Fiabilitatea îmbrãcãminþilor rutiere
din beton de ciment

EVALUAREA OBOSELII LA ÎNCOVOIERE
dr. ing. Viorel PÂRVU – expert tehnic în construcþii drumuri ºi piste aeroportuare,

director departamentul Aeroporturi – SEARCH CORPORATION SRL, Bucureºti

TESTAREA BETONULUI RUTIER
LA OBOSEALÃ DIN ÎNCOVOIERE
Pentru a studia influenþa dimensi-

unii maxime a agregatului grosier din
beton, au fost utilizate douã tipuri de
beton în care dimensiunea maximã
(dmax) a agregatelor a fost de 25 mm
ºi, respectiv de 40 mm, iar rezistenþa
medie la încovoiere la vârsta de 28
de zile a fost de 5,4 N/mm2.

În vederea studierii diferenþei din-
tre rezistenþa la încovoiere staticã ºi
rezistenþa la obosealã din încovoiere,
în laborator, au fost realizate trei
compoziþii de betoane care, la vârsta
de 28 de zile, au avut o rezistenþã la
încovoiere de 4,5;  5,4 ºi 6,2 N/mm2.
Din fiecare lot au fost confecþionate
câte trei probe (prisme de 150 x 150 x
600 mm) pentru testele de rezistenþã
la încovoiere staticã ºi câte 6 probe
pentru testele de rezistenþã la obosealã
din încovoiere. Toate aceste probe au
fost pãstrate în condiþii de mediu
identice pânã la vârsta de încercare
(bazine cu apã având temperatura
constantã de 20 0C).

A fost folositã metoda de testare
cu o singurã forþã concentratã în
treimea deschiderii de 450 mm, atât
pentru testele de rezistenþã la încovo-
iere staticã, cât ºi pentru cele ale
rezistenþei la obosealã din încovoiere.
Încercãrile la obosealã au fost reali-
zate cu încercãri sinusoidale cu frec-
venþa de 5 Hz.

Raportul dintre rezistenþa la înco-
voiere maximã (Rinc

max) corespunzã-
toare solicitãrii la încovoiere ciclicã

ºi rezistenþa la încovoiere staticã (Rinc)
este definit ca nivel de încovoiere
(s = Rinc

max / Rinc), iar raportul dintre
rezistenþa minimã la încovoiere (Rinc

max)
ºi rezistenþa maximã la încovoiere
este denumit ca raport de încovoiere
(R = Rinc

max/ Rinc).
REZULTATELE TESTELOR

PRIVIND INFLUENÞA RAPORTULUI
EFORTURILOR ÎN CEEA CE PRIVEªTE
COMPORTAREA LA OBOSEALÃ
Rezultatele testelor la obosealã au

prezentat o mare dispersie care trebuie
avutã în vedere la examinarea influ-
enþei raportului eforturilor. Rezultatele
testelor la obosealã, pentru fiecare
nivel de efort, al raportului de efort
respectiv au fost considerate ca un
singur eºantion ºi testarea ipotezei sta-
tistice s-a efectuat pentru valorile
medii ºi dispersiile mulþimii de care
aparþin respectivele eºantioane.

În testarea valorii medii, ipoteza
stabilitã a fost cã „valorile medii a
douã distribuþii sunt egale”, iar la
testarea dispersiei, „dispersiile a douã
distribuþii sunt egale”. În testarea
ipotezei s-a mai utilizat testul (t) pen-
tru valoarea medie, precum ºi testul
(F) pentru dispersie.

Nivelele de efort la care s-a efec-
tuat testul au corespuns celor trei nivele
de încovoiere: S = 0,90; 0,85; 0,80.
Drept rezultat, pentru S = 0,90 ºi 0,80
nu a existat nicio diferenþã între R = 0,0
ºi R = 0,3 la nivelele de semnificaþie
de 5%, atât pentru valoarea medie,
cât ºi pentru dispersie.

De asemenea, nici pentru S = 0,85
nu a existat nicio diferenþã între R = 0,3
ºi R = 0,5 la nivelul de semnificaþie
de 5% pentru valoarea medie ºi 2%
pentru dispersie. În consecinþã, s-a
constatat cã într-o zonã unde nivelul
de încovoiere este mare (S > 0,90) nu
este necesarã luarea în consideraþie a
influenþei raportului de încovoiere.

Pe de altã parte, într-o zonã unde
nivelul de încovoiere este mic (S < 0,80),
au existat diferenþieri privind numãrul
eºantioanelor deteriorate, acesta crescând
pe mãsurã ce raportul încovoierilor
(Rinc

min/ Rinc
max) creºte. În consecinþã,

existã o anumitã influenþã a raportului
de încovoieri în aceastã zonã, de care
ar trebui sã se þinã seama la proiectare.

REZULTATELE TESTELOR

PRIVIND INFLUENÞA DIMENSIUNII

MAXIME A AGREGATELOR

Nivelele de încovoiere, la care s-a
fãcut testarea atât în cazul betoanelor
cu dmax =  25 mm, cât ºi a celor cu
dmax =  40 mm, au corespuns urmã-
toarelor valori: S = 0,90 ºi S = 0,80.
Ipotezele au fost testate cu nivelele de
semnificaþie de 5%, atât pentru valoa-
rea medie, cât ºi pentru dispersie în
ambele cazuri. Influenþa dimensiunii
maxime a agregatului grosier a fost
minimã în zona lui S, mai mare sau
egalã cu 0,80, ºi s-a resimþit în zona
S < 0,80, când numãrul eºantioanelor
deteriorate a reprezentat 64% în
cazul lui dmax =  25 mm ºi, respectiv,
92% în cazul lui dmax =  40 mm.

Caracteristicile de obosealã la încovoiere trebuie sã constituie elemente de bazã în metodele de proiectare a
îmbrãcãminþilor rutiere din beton de ciment. Acest lucru nu este însã întotdeauna posibil, deoarece unii factori care
influenþeazã proprietãþile de obosealã la încovoiere nu sunt suficient de bine clarificaþi.

Iatã în acest sens unele aspecte privind rezultatele studiilor efectuate asupra factorilor care influenþeazã proprietãþile
de obosealã la încovoiere, cum ar fi: raportul de încovoiere (rezistenþa minimã la încovoiere/rezistenþa maximã la
încovoiere), dimensiunea maximã a agregatului grosier ºi rezistenþa la încovoiere staticã a betonului de ciment rutier;
în final, se fac referiri la rezultatele studiilor privind curba care descrie comportarea la obosealã prin încovoiere a
betonului rutier, luând în consideraþie proprietãþile probabile ale ruperii provocate de oboseala la încovoiere ºi
fiabilitatea îmbrãcãminþilor rutiere din beton.

continuare în pagina 64
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Toi Toi & Dixi SRL
Închiriere toalete ecologice

Societatea Toi Toi & Dixi SRL
este o societate româno-germanã,
înfiinþatã în mai 2000, având ca
obiect principal de activitate
închirierea ºi vidanjarea cabinelor
de toaletã mobile ecologice, a
foselor septice în þãri precum:
Germania, Elveþia, Italia, Franþa,
Austria, Olanda, Polonia, Ungaria,
Bosnia, Croaþia, Macedonia, Cehia,
SUA, Japonia etc.

Grupurile sanitare mobile pot fi
amplasate în locuri marcate pen-
tru activitãþi, ca de exemplu: orga-
nizãri de ºantiere, manifestãri
sportive, concerte în aer liber,
raliuri auto-moto, pieþe, târguri,
manifestaþii, autostrãzi, chioºcuri,
autogãri, terase ºi grãdini de varã,
cimitire, parcuri. 

Datoritã seriozitãþii ºi calitãþii
serviciilor, firma Toi Toi & Dixi
are colaboratori permanenþi firme
de renume din diferite domenii,
precum ºi reprezentanþi ai adminis-
traþiilor locale: Bog’Art SRL, Rex
Com Inernational SRL, Aedificia
Carpati, Epker, Comnord SA, EPC
Contractor SRL, Mediapro Pictures,
Diekat Srl, Synergy Construct,
Alpine SA, Prefabricate Nord SRL,
Primãria Mangalia, Primãria
Bucureºti, Primãria Timiºoara,
Protevelion Bucureºti, Festivalul
Berii Tuborg Bucureºti, Salonul
Auto Bucureºti, Concert Phil Collins,
Romanian Open Tenis, Cerbul de
Aur, StuffStock Vama Veche,
Festivalul Berii Timiºoreana etc.

Vã invitãm sã vã familiarizaþi cu sistemele noastre
beneficiind de urmãtoarea ofertã promoþionalã:

o toaletã demo gratuit pentru o sãptãmânã –
la închirierea unei toalete ecologice pentru o lunã;

o toaletã demo gratuit pentru 4 sãptãmâni –
la închirierea unei toalete ecologice pentru 3 luni;

o toaletã demo gratuit pentru 7 sãptãmâni –
la închirierea unei toalete ecologice pentru 6 luni.

Pentru detalii suplimentare, vã rugãm sã ne contactaþi la:
Apel gratuit:       08008 TOI TOI

08008 864 864
sau sã vizitaþi la www.toi-toi.ro

Oferta promoþionalã Construct Expo – Antreprenor:
25.03–31.04.2006
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REZULTATELE TESTELOR
PRIVIND INFLUENÞA REZISTENÞEI

LA ÎNCOVOIERE STATICÃ

Nivelele de încovoiere la care s-a
fãcut testarea au fost douã: S = 0,90 ºi
S = 0,80.

Un prim rezultat constatat a fost
acela cã s-au confirmat ipotezele la
nivelele de semnificaþie de 5%, atât
pentru valoarea medie, cât ºi pentru
dispersie în ambele cazuri. De asemenea,
s-a constatat cã într-o zonã unde nivelul
de încovoiere este mare, raportul
dintre nivelul de încovoiere ºi
numãrul de cicluri, relativ la numãrul
de probe încercate ºi rupte prin
obosealã la încovoiere, este acelaºi,
deºi rezistenþa la încovoiere staticã
este diferitã.

S-a mai constatat cã numãrul epru-
vetelor rupte prin obosealã a crescut pe
mãsurã ce a crescut ºi rezistenþa la
încovoiere staticã pe epruvetã. Se poate
spune, aºadar, cã existã o tendinþã ca
rezistenþa la obosealã din încovoiere sã
creascã odatã cu creºterea rezistenþei la
încovoiere staticã.
PROPRIETÃÞILE PROBABILISTICE

ALE OBOSELII DIN ÎNCOVOIERE

A BETONULUI RUTIER

Dupã cum s-a constatat, influ-
enþele asupra raportului de încovo-
iere (S) ale factorilor, cum sunt
dimensiunile maxime ale agregatului
grosier (dmax) ºi diferenþa dintre rezis-
tenþele la încovoiere staticã, precum
ºi durata oboselii la încovoiere apar
într-o oarecare mãsurã în zona rapor-
tului S < 0,70, iar în zona nivelului
raportului (S) mai mare sau cel puþin
egal cu 0,80, care are o influenþã
deosebit de mare asupra analizei la
obosealã în proiectarea îmbrãcã-
minþilor rutiere din beton, influenþa
acestor factori poate fi ignoratã.

Deteriorãrile la obosealã ale epru-
vetelor de beton sunt dispersate pe
domenii largi, pentru nivelele
încovoierii. Aceastã dispersie poate fi
consideratã a fi o proprietate speci-
ficã a fenomenului de obosealã ºi este
necesar a se efectua un studiu statistic
pentru stabilirea unei curbe la
obosealã. În acest scop, probabili-
tatea funcþiei de distribuþie pentru
fiecare nivel de încovoiere trebuie
determinatã considerând rezultatele
testului pentru fiecare nivel de înco-
voiere, ca o singurã mulþime.

Probabilitatea deteriorãrii la
obosealã la încovoiere a probelor
aparþinând mulþimilor considerate
este datã de ecuaþia:

unde:
Pfi = probabilitatea deteriorãrii

eºantionului i în cazul duratelor la
obosealã la fiecare nivel de efort dis-
puse în ordinea ciclurilor de rupere;

n = numãrul eºantioanelor la
fiecare nivel de efort.

Când sunt incluse eºantioane cu
defecte, probabilitatea deteriorãrii
este datã de urmãtoarea ecuaþie:

n din aceastã ecuaþie incluzând
numãrul eºantioanelor cu defecte.

La calculul probabilitãþii de rupere
la fiecare nivel de încovoiere, s-au
folosit ecuaþiile (1) ºi (2) de mai sus.
Rezultatele au fost înregistrate grafic
pe o diagramã a probabilitãþii nor-
male (fig. 1), datele pentru nivelele de
încovoiere particulare fiind dispuse
aproximativ pe o linie dreaptã.

În consecinþã, datele pentru nivelele
de încovoiere particulare au fost
prezentate ca aparþinând unei mulþimi
într-o distribuþie normalã.

Pe baza parametrilor diagramei
distribuþiei normale la nivelele de înco-
voiere particulare, se poate determina
numãrul de cicluri N pentru ruperea
la obosealã pentru o anumitã proba-
bilitate a ruperii, Pf.

De asemenea, este posibil sã se
determine curba de obosealã pentru
o anumitã probabilitate de rupere Pf,
care este relaþia dintre nivelul de
încovoiere S ºi numãrul de cicluri N
care produce ruperea la obosealã.

În general, o curbã la obosealã
este exprimatã sub forma ecuaþiei [3}
cu doi  coeficienþi de regresie a ºi b,
determinaþi experimental:

S = b – a x log(N)                [3]
unde:
S = nivelul de încovoiere;
N = numãrul de cicluri la care se

produce ruperea.
RELAÞIA DINTRE PROBABILITATEA
DISTORSIUNII CURBEI DE OBOSEALÃ
DIN ÎNCOVOIERE ªI RUPEREA

LA OBOSEALÃ A DALEI DE BETON

Dupã ultimele cercetãri în dome-
niu, valorile experimentale ale ruperii
la obosealã se aleg pentru curba de
proiectare la obosealã prin încovoiere.
Dar cu o astfel de procedurã, relaþia
dintre probabilitatea asociatã curbei
de obosealã la încovoiere ºi ruperea
prin obosealã a dalei din beton nu
este clar explicitatã. Prin urmare, în
cele prezentate, relaþia probabilitãþii
de rupere, determinatã pe baza
curbei de obosealã a dalelor din beton,
a fost examinatã prin simularea
Monte Carlo.

În simulare, în primul rând sunt
obþinute eforturile combinate de
întindere prin încovoiere date de
încãrcãrile utile ºi eforturile din vari-
aþii de temperaturã, iar nivelele de
încovoiere ºi frecvenþa lor sunt calcu-
late pe baza acestor eforturi combinate.
Apoi, se pot determina numere alea-
torii corespunzãtoare frecvenþei.

Fig. 1: Diagrama probabilitãþii normale pentru diferite nivele de încovoiere

[1]

[2]

urmare din pagina 62
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SC Geconstruct SRL – Timiºoara are ca obiect principal
de activitate proiectarea/consultanþa în construcþii. Înfiinþatã
în anul 1994, firma s-a implicat în numeroase proiecte de
construcþii de anvergurã regionalã sau chiar la nivel
naþional (Banat, Criºana, Sibiu, Caraº-Severin, Gorj,
Vrancea etc.).

Geconstruct, partener de încredere pentru dvs., deþine
actualmente o considerabilã experienþã privind proiec-
tarea ºi optimizarea unor structuri, cum ar fi:

Structuri metalice de rezistenþã, utilizate la ora actu-
alã în Europa ºi în lume, pentru clãdiri de tip industrial sau
social-cultural;

Structuri metalice principale sau secundare din pro-
file cu pereþi subþiri formate la rece;

Structuri mixte din oþel ºi beton cu conectori de tip
gujon;

Consolidãri / schimbãri de funcþiune ale unor clãdiri
existente (vezi transformare halã cu pod rulant în cladire
P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timiºoara);

Sisteme moderne de învelitori ºi închideri pentru
construcþii metalice. 

SC Geconstruct SRL –
Timiºoara
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Numãrul admisibil de cicluri la
rupere prin obosealã este obþinut din
numerele aleatorii respective, iar prin
aplicarea asupra acestora a regulii lui
Miner, se estimeazã perioada de
rupere prin obosealã care se comparã
cu perioada de serviciu proiectatã
(20 de ani) a îmbrãcãminþii din beton
de ciment.

Histograma din fig. 2 reprezintã
dispersia rezultatelor obþinute pentru
ruperea prin obosealã în cadrul
duratei de serviciu, obþinutã în urma
simulãrii în condiþiile unui anumit
calcul.

De asemenea, aceastã histogramã
a fost aproximatã prin funcþia de dis-
tribuþie-beta, dupã cum se indicã în
fig. 2. Aici, aria obþinutã prin inte-
grarea zonei duratei de serviciu mai
mare de 20 de ani reprezintã fiabili-
tatea îmbrãcãminþii rutiere din beton,
faþã de oboseala cauzatã de dispersia
privind rezistenþa la obosealã a
betonului. Dacã aceastã fiabilitate
privind oboseala este reprezentatã de
PR, atunci PR = 29,4% în acest exemplu.

Pe de altã parte, când se face analiza
în mod determinist, folosind curba de
obosealã la încovoiere a unei anumite
probabilitãþi de rupere Pf, se poate

obþine în acest caz traficul care
produce ruperea prin obosealã, D0.
Apoi, pentru a aplica aceastã simu-
lare ºi analizã deterministã pentru
diferite stãri ale dalei de beton, relaþia
lui PR ºi Pf se poate obþine dupã cum
se aratã în fig. 3.

În fig. 3 s-au notat cu B, C ºi D
diversele volume de trafic avute în
vedere la proiectarea îmbrãcãminþii
din beton de ciment rutier, exprimate
prin numãrul de treceri N corespun-
zãtoare, care produc ruperea prin
obosealã.

În cazul volumului de trafic D,
folosind curba de obosealã la înco-
voiere pentru o probabilitate de
rupere Pf = 25%, fiabilitatea PR în
cadrul duratei de proiectare de 20 de
ani va fi de aproximativ 85%.

CONCLUZII GENERALE FINALE

Referitor la factorii de influenþã ai
caracteristicilor de obosealã prin înco-
voiere a betonului din îmbrãcãminþile
rutiere ºi rezultatele analizelor privind
curba de obosealã proiectatã, luând în
consideraþie probabilitatea ruperii ºi fia-
bilitatea îmbrãcãminþii rutiere din
beton, se pot spune urmãtoarele:

Experimentãrile efectuate în
domeniul nivelului de încovoiere (S)
mai mare sau egal cu 0,80 au arãtat sta-
tistic cã influenþa factorilor, ca de exemplu
raportul de încovoiere, dimensiunea
maximã a agregatului grosier ºi diferenþa
dintre rezistenþa la încovoiere staticã ºi
rezistenþa la obosealã prin încovoiere,
este minimã.

Efectul dispersiei în cadrul fenome-
nului de obosealã la încovoiere a
betonului privind ruperea prin obosealã
a dalelor de beton a fost examinat prin
simularea Monte Carlo.

Ca rezultat, s-a obþinut relaþia dintre
probabilitatea ruperii pe baza curbei
de obosealã a betonului ºi fiabilitatea
îmbrãcãminþii rutiere privind ruperea
prin obosealã a betonului rutier.

Prin folosirea curbei de obosealã
la încovoiere proiectatã rezultatã prin
simulare, este posibil sã se stabileascã
fiabilitatea îmbrãcãminþii rutiere privind
fenomenul de obosealã la încovoiere. Fig.3:  Corelarea dintre PR ºi Pf

Fig. 2: Dispersia rezultatelor pentru ruperea prin obosealã în cadrul duratei de serviciu
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Panouri de forfecare metalice [II]
CALCULUL ÎN DOMENIUL INELASTIC

Paul IOAN, Radu PASCU, ªtefan BEÞEA – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

(continuare din numãrul 12)

STUDIU DE CAZ: STRUCTURA UNEI
CLÃDIRI DE 106 M ÎNÃLÞIME
AMPLASATÃ ÎN BUCUREªTI

Clãdirea are 4 subsoluri ºi 26 de etaje
(ultimele 3 fiind etaje tehnice). Cota radier
este de –11,60 m, iar cota planºeului de la
ultimul etaj este de +106,30 m.

Subsolurile au o structurã de beton
armat, realizatã într-o incintã de pereþi
mulaþi cu dimensiunile maxime de
54,09 m în direcþia longitudinalã ºi
de 26,10 m în direcþia transversalã.
Rigiditatea subsolului la acþiuni ori-
zontale este asiguratã de peretele
perimetral din beton armat de 0,55 m
grosime ºi de pereþii din beton armat
de 0,60 m grosime din axele D, A.4 ºi
A, în direcþia longitudinalã ºi 2, 3, 4, 6
în direcþia transversalã.

Suprastructura este metalicã, cu
stâlpi ºi contravântuiri cu secþiune
cheson din table sudate ºi grinzi din
europrofile (profile HEA pentru grin-
zile principale ºi profile IPE pentru
grinzile secundare).

Îmbinãrile de montaj de tip
grindã-stâlp sau grindã-grindã se reali-
zeazã cu ºuruburi de înaltã rezistenþã
grupa 10,9 pretensionate la 50% din
momentul de strângere prevãzut în
Normativul C133/82. Pretensionarea
este necesarã pentru a elimina peri-
colul de cedare fragilã, prin ºoc, a
ºuruburilor de înaltã rezistenþã, care
nu au palier de curgere. Îmbinãrile
tronsoanelor de stâlp se realizeazã în
ºantier cu sudurã în adâncime pe
plãcuþã suport. Îmbinãrile contravân-
tuirilor se realizeazã cu ºuruburi de
înaltã rezistenþã grupa 10,9, iar con-
formarea îmbinãrii permite preluarea
numai a eforturilor axiale (contravân-
tuirile sunt articulate în noduri).

Primele 4 etaje au dimensiunile
maxime de 44,60 m în direcþia longi-
tudinalã ºi de 26,10 m în direcþia
transversalã. Etajele 5–23 au dimensi-
unile maxime de 41,95 m în direcþia
longitudinalã ºi de 21,40 m în direcþia
transversalã, construcþia retrãgându-se
în traveea D–E faþã de etajele 1–4. Etajele
tehnice (24–26) se retrag între axele
A–C ºi 2–6 ºi au dimensiunea în plan
de 30,90 x 9,65 m. Înãlþimea primului
nivel (parter) este de 5,40 m, a
nivelelor 2–4 de 4,20 m, iar a celor-
lalte niveluri de 4,00 m.

Preluarea efectelor acþiunilor ori-
zontale (vânt ºi seism) se face, în prin-
cipal, cu cadre cu panouri din tablã ºi
contravântuiri centrice în X (dez-
voltate pe 2 sau 4 etaje). În plus,
cadre metalice (stâlpi ºi grinzi cu
legãturi rigide), dispuse pe douã
direcþii ortogonale, completeazã
acest sistem de rezistenþã la acþiuni
orizontale ºi preiau integral sarcinile
gravitaþionale (fig. 9).

Ductilitatea structurii este asiguratã
la nivel global de sistemul constructiv
dual - cadre cu panouri din tablã, cadre
contravântuite ºi cadre necontravântuite,
iar la nivel local, de clasa de secþiune a
zonelor ºi barelor potenþial plastice ºi
de calitatea oþelului folosit.

Cadrele cu panouri din tablã sunt
dispuse pe direcþie transversalã în
axele 2, 3, 4, ºi 6, între axele longitu-
dinale A ºi B, iar pe direcþie longitudi-
nalã în axul A, între axele 4,3 ºi 5,6.

Contravântuirile centrice sunt dis-
puse astfel:

pe direcþie transversalã în axele 2,
între C ºi D, ºi 8, între axele B ºi C.4 ;

pe direcþie longitudinalã, în axul D,
între 4 ºi 5;

pe direcþie oblicã, între D/7 ºi
C.4/8 ºi B/8 ºi A/7.

Îmbinãrile grindã-stâlp sunt de tip
rigid ºi se realizeazã în soluþia cu
placã de capãt (flanºã), cu rezemare
pe „scaun“ pentru preluarea forþei tãie-
toare (disocierea stãrii de eforturi), iar
momentul încovoietor este preluat cu
ºuruburi de înaltã rezistenþã grupa 10,9
pretensionate. Acest sistem conduce
la un numãr redus de ºuruburi, la o
solicitare pe o singurã direcþie a
îmbinãrii ºi la o scãdere a concen-
trãrilor de eforturi în zona de soli-
citare maximã a îmbinãrii.

Atât grinzile principale, cât ºi grinzile
secundare sunt prevãzute cu gujoane

Fig. 10: Înfãºurãtoarea deplasãrilor
relative de nivel

Structurile metalice se folosesc frecvent la clãdiri etajate înalte datoritã avantajelor pe care le prezintã în compara-
þie cu structurile din beton, greutate mai micã ºi vitezã de execuþie mai mare. Iatã unele elemente cuprinse în studiul
structurii de rezistenþã a unei clãdiri de 106 m înãlþime, amplasatã în Bucureºti.

Fig. 9: Vedere 3D ºi plan etaj curent

continuare în pagina 70
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19 dispuse,  de regulã, la 15 cm, pentru
asigurarea conlucrãrii cu placa de beton.
Pe grinzile principale gujoanele sunt dis-
puse pe douã rânduri, iar pe grinzile
secundare pe un singur rând.

Planºeul este realizat dintr-o placã de
beton armat de 12 cm grosime din beton
clasa Bc 35, turnatã pe tablã cutatã cu
profil trapezoidal, tip Hösch T40.1–0,88.
REZULTATELE CALCULULUI ELASTIC
Construcþia fiind amplasatã în muni-

cipiul Bucureºti, la calculul structurii s-a
þinut cont de urmãtoarele încãrcãri
climaterice, vânt ºi zãpadã, date de nor-
mativele în vigoare:

Încãrcãri date de vânt (STAS
10101/20 – 90) – zona „C“ de calcul cu
presiunea dinamicã de bazã gv= 0,55 kN/m2,
amplasament t ip I I I ,  categoria
construcþiei C2;

Încãrcãri date de zãpadã (STAS
10101/21 – 92) – zona „C“ de calcul cu
greutatea de referinþã gz = 1,50 kN/m2.

Pentru calculul eforturilor din acþiu-
nea seismicã, încãrcãrile s-au stabilit
în conformitate cu Normativul P100-92.
A fost, de asemenea, efectuatã ºi veri-
ficarea la acþiunea seismicã conform
noului cod de proiectare seismicã
P100/2004 (în curs de apariþie).

Încãrcãrile seismice, conform
Normativului P100-92, sunt definite
de urmãtorii parametri:

ks =0,20; Tc = 1,5 s.; clasa de
importanþã II, = 1,2.

Conform Normativului P100-2004
(în curs de apariþie), acþiunea seismicã
este definitã de urmãtorii parametri:
ks = 0,24, Tc = 1,6 s.; clasa de impor-
tanþã II, = 1,2.

Principalele rezultate privind
comportarea structurii sunt prezen-
tate în continuare.

În tabelul 1 sunt date primele
9 perioade proprii, din cele 100 deter-
minate de programul de calcul, pre-
cum ºi factorii de participare ai
maselor în fiecare mod.

Se observã cã primele douã moduri
de vibraþie sunt de translaþie ºi
perioadele lor proprii sunt apropiate,
iar cel de-al treilea este de torsiune.

Deplasãrile maxime la ultimul
nivel sub acþiunea vântului sunt:

direcþia longitudinalã: x,max =
44,8 mm = H/2360

direcþia transversalã: y,max =
157,4 mm = H/674

Deplasãrile relative de nivel maxime,
pentru seismul de calcul sunt:

direcþia longitudinalã: max ( x /He)
= 0,0107 (la nivelul 12);

direcþia transversalã: max ( y /He)
= 0,01084 (la nivelul 16);

Pentru verificãrile la starea limitã
ultimã, respectiv la starea limitã de
serviciu sunt deci:

direcþia longitudinalã: SLU:
max ( x /He) = 0,0107;

SLS : max (v x /He) = 0,5 x 0,0107
= 0,00535;

direcþia transversalã: SLU:
max ( x /He) = 0,01084;

SLS: max (v x /He) = 0,5 x 0,01084
= 0,00542.

Conform P100/2004, deplasãrile
relative de nivel nu trebuie sã
depãºeascã valorile:

SLU: max ( r,a /He) = 0,02;
SLS: max ( r,a /He) = 0,008.
REZULTATELE CALCULULUI
DINAMIC NELINIAR

Analiza dinamicã neliniarã a fost
realizatã cu programul ANSRX,
provenit din programul ANSR I [1].
Acesta este un program de element
finit orientat cãtre analiza tridimen-
sionalã a structurilor supuse la acþiuni
seismice reprezentate prin accelero-
grame ale terenului. 

Librãria de elemente finite ale pro-
gramului conþine mai multe tipuri de
elemente lineare potrivite pentru ana-
liza neliniarã a structurilor metalice:
grinzi cu curbe de interacþiune M – N
ºi M – Q, stâlpi cu suprafeþe de inter-
acþiune Mx – My – N ºi contravântuiri
cu comportare postcriticã.

Programul este scris în FORTRAN 77.
Versiunea utilizatã acum la UTCB este
completatã cu câteva elemente finite
noi, cum ar fi cel de panou de forfecare
descris în capitolul 3, ºi modificatã
pentru a permite utilizarea programului
NTABS (dezvoltat la UTCB) ca pre ºi
post procesor pentru ANSR.

Tabelul 1: Perioade proprii ºi factori de participare ai maselor

Fig. 11: Variaþia în timp a deplasãrii
la ultimul nivel

Fig. 13: Variaþia în timp a driftului
la nivelul 23

Fig. 12: Variaþia în timp a driftului
la nivelul 15

Fig. 14: Distribuþia zonelor plastice în momentele când forþa tãietoare de bazã
este maximã (într-un sens ºi, respectiv, în celãlalt sens)
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Pentru analiza efectuatã asupra
modelului descris la paragraful
„Rezultatele calculului elastic“ a fost
utilizatã accelerograma Vrancea 1977,
componenta N–S, înregistratã la
INCERC Bucureºti.

În continuare, sunt prezentate princi-
palele rezultate ale acestei analize,
pentru seism acþionând pe direcþie
transversalã.

Deplasarea maximã la vârf înregis-
tratã în analiza dinamicã neliniarã este
de 0,63 m (fig. 11) faþã de deplasarea
inelasticã echivalentã de 0,90 m, rezul-
tatã din calculul elastic.

Deplasãrile relative de nivel (fig. 12
ºi13) sunt de maximum 0,00789,
valoare înregistratã la nivelul 15) faþã
de estimãrile de 0,01084 rezultate
din analiza elasticã. În ambele situ-
aþii, driftul nu depãºeºte valoarea limitã
de 0,020 prevãzutã de P100/2004.

Articulaþiile plastice se dezvoltã în
grinzi pe toatã înãlþimea structurii ºi
se înregistreazã câteva panouri de
forfecare care voaleazã (fig. 14).

Cele mai solicitate grinzi sunt
„riglele de cuplare” din axul 2, situate
între cadrul cu panouri de forfecare din
axele A–B ºi cadrul contravântuit din
axele C–D. Totuºi, cea mai mare
valoare, înregistratã la nivelul 12, este

p,max/ y = 4,93, valoare inferioarã
limitei de 7 pentru nivelul „Life safety”,
recomandatã în ghidul FEMA [6].

CONCLUZII
La Universitatea Tehnicã de

Construcþii Bucureºti a fost dezvoltat,
pe baza programului ANSR I, soft-
ware-ul necesar pentru analiza dina-
micã tridimensionalã a structurilor
metalice la acþiuni seismice.

Cel mai recent element finit
implementat în program este elemen-
tul de panou de forfecare cu com-
portare postcriticã, necesar pentru
modelarea cadrelor cu panouri de
forfecare metalice.

Analiza dinamicã neliniarã dã o
imagine mai exactã a comportãrii
unei structuri la acþiunea seismicã. 

În cazul clãdirii analizate au fost
evaluate deplasãrile totale ºi
deplasãrile relative de nivel care,
pentru cea mai severã accelerogramã
înregistratã în România (INCERC
1977 N-S), s-au menþinut în limite
acceptabile.

De asemenea, a fost înregistratã
apariþia ºi evoluþia zonelor plastice,
punându-se în evidenþã cerinþele de
deformaþie plasticã în toate ele-
mentele structurale.

Existã o contradicþie între tendinþa
de micºorare a masei construcþiei
pentru a reduce forþa seismicã ºi
necesitatea de a menþine o masã sufi-
cientã pentru a „lesta” construcþia la
acþiunea vântului ºi a reduce accele-
raþiile produse de aceasta.
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Calitate – fiabilitate – eficienþã
Coilprofil este o societate belgianã

cu tradiþie în producþia de tablã
cutatã, profile galvanizate, piese de
finisaj ºi elemente de izolaþie de cea
mai bunã calitate, care a hotãrât
acum 6 ani sã facã o investiþie impor-
tantã în România.

În lupta pentru supremaþia în
domeniu, fabrica din Ceptura, Prahova,
deschisã în 2002, are puternice argu-
mente concurenþiale: tehnologia de
ultimã generaþie, echipa de specialiºti
de înalt profesionalism, un important
stoc de materie primã de cea mai
bunã calitate, gama completã de
produse, paleta largã de culori,
termenele scurte de livrare.

Coilprofil produce tablã cutatã
pentru faþade ºi acoperiº cu profile
diferite (trapezoidal sau ondulat), pro-
file galvanizate Z ºi C, þiglã metalicã,
piese de finisaj ºi oferã soluþii calitative
în domeniul construcþiilor metalice.

Materialele produse de Coilprofil
au o serie de avantaje: durabilitate,
rezistenþã, termene de placare
scurte etc., avantaje care determinã
utilizarea acestor produse atât pentru
realizarea unor clãdiri noi, cât ºi pen-
tru renovarea celor existente.

Produsele Coilprofil sunt agre-
mentate tehnic ºi corespund celor
mai exigente cerinþe de calitate ale
beneficiarilor. Materia primã, impor-
tatã din Uniunea Europeanã, din care
sunt confecþionate diversele tipuri de
tablã cutatã, este oþelul galvanizat la
cald, vopsit în tehnologie multistrat,
capabil sã asigure menþinerea
suprafeþei metalice în culori vii pen-
tru o perioadã îndelungatã. Produsele
sunt certificate conform normelor

europene în vigoare ºi agrementate
din anul 2003.

Tendinþa europeanã este utilizarea
materialelor de acoperire cât mai
uºoare ºi cu durabilitate mare în timp.
Între aceste cerinþe se încadreazã
foarte bine ºi Metigla, þigla metalicã
de la Coilprofil, datoritã greutãþii
specifice reduse, iar ca durabilitate
depãºind cu mult sistemele de înveli-
tori din rãºini sau materiale sintetice. 

Coilprofil oferã sub marca Metigla
nu doar þiglã metalicã, ci un sistem
complet de acoperiº care înglobeazã
ºi accesoriile metalice ºi nemetalice
complementare, necesare montãrii
învelitorii ca: dolii, coame, ºuruburi
de prindere, folie anticondens, ele-
mente de etanºare. Din perspectiva
firmei, abordarea învelitorii ca sistem
presupune preocuparea continuã
pentru studierea solicitãrilor ºi cerin-
þelor legate de acoperiºuri, con-
comitent cu realizarea pieselor ºi
accesoriilor care sã asigure creºterea
gradului de funcþionalitate al înveli-
torii, precum ºi sporirea siguranþei
acesteia din punctul de vedere al
impermeabilitãþii ºi stabilitãþii.

Coilprofil este ºi va fi un partener
de încredere, pe care te poþi baza ºi
care îºi va consolida poziþia pe piaþã,
pentru cã promoveazã calitatea ºi
serviciile de înaltã þinutã. 

Pentru a cunoaºte mai bine produ-
sele ºi oportunitãþile unui parteneriat,
vã invitãm la Construct Expo –
Antreprenor 2006, la standul 310
din Pavilionul central, în perioada
22–25 martie, unde echipa Coilprofil
vã poate oferi detaliile de care aveþi
nevoie. 
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Construcþii industriale
din oþel

Remco România SRL proiecteazã,

livreazã ºi produce hale industriale

conform unui concept propriu de

construcþii metalice. Principiul aces-

tui concept se bazeazã pe o eficienþã

maximã în utilizarea oþelului, aso-

ciatã cu un raport excelent preþ-

execuþie. 

Este vorba despre un sistem de
construcþii metalice conceput pentru
deschideri mari, bazat pe o atentã
studiere a detaliului, atât în sine, cât
ºi a modului în care acesta interac-
þioneazã cu întregul. În felul acesta,
se pot obþine suprafeþe flexibile
adaptabile cerinþelor utilizatorului ºi
concepute în funcþie de necesitãþile
acestuia. Sistemul elaborat de calcul
structural folosit permite reducerea
consumului de oþel în vederea efici-
entizãrii maxime a preþului de cost.
Structura este conceputã în funcþie de
sarcinile de încãrcare, de modul de
închidere, de izolaþia termicã, de
necesitãþile de protecþie împotriva
intemperiilor.

Suprafeþele extinse care pot fi
atinse cu acest concept utilizeazã, în
mod optim, fiecare metru pãtrat posibil.
Prin urmare, halele industriale Remco
se caracterizeazã printr-un nivel înalt
de operativitate, costuri reduse de
construcþie ºi exploatare ºi o supra-
faþã extinsã de spaþiu liber utilizabil.
Oþelul folosit la construcþia cadrelor
de rezistenþã este de cea mai bunã
calitate ºi oferã maximum de rezistenþã.
Astfel, Remco poate obþine, în limite
convenabile de preþ, suprafeþe cu o
deschidere de pânã la 78 de metri
fãrã utilizarea stâlpilor intermediari
de susþinere. Acest fapt conferã o mare

flexibilitate spaþiului interior, condiþie
importantã atât pentru acela care
creeazã spaþiul, cât ºi pentru acela ce
l-ar putea, eventual, prelua. 

Un aspect foarte important este
rapiditatea execuþiei, parcurgându-se
toate etapele, din momentul deci-
zional, pânã în momentul „la cheie”.
Odatã toate materialele ajunse pe
ºantier, montajul este uºor ºi rapid,
elementele fiind îmbinate utilizând
ºuruburi din oþel inoxidabil. Rapiditatea
execuþiei se datoreazã ºi faptului cã
montajul este totalmente „uscat”,
eliminându-se probabilitatea erorilor
de sudurã.

Toate elementele componente ale
sistemului, începând cu cele struc-
turale ºi pânã la cele de închidere,
sunt importate, fiind identice cu cele
utilizate la construcþiile din Olanda.
De aceea, construcþiile din România
au aceeaºi calitate ca ºi cele din ves-
tul Europei. A fost dezvoltatã ºi o
reþea de parteneri locali care se
ocupã de montajul halelor. Echipele
de montaj, specializate în Olanda,
dau garanþia faptului cã halele Remco
oferã 100% calitate europeanã.

Conceptul Remco poate fi carac-
terizat ca o construcþie personalizatã
folosind module standard. Proiectarea
ºi producerea structurii metalice sunt
în deplinã concordanþã cu cerinþele
clientului.

Remco Building Systems, lider pe piaþa olandezã în domeniul construcþiilor industriale din oþel, ºi-a început con-
solidarea poziþiei în România prin înfiinþarea la Bucureºti a unei filiale. Iniþial, prezenþa pe alte pieþe din Europa
Centralã ºi de Sud-Est a fost determinatã de existenþa companiilor olandeze pe pieþele în curs de dezvoltare, companii
care deja erau clienþi ai Remco în Olanda. 

Astfel, Remco a pãtruns pe piaþa româneascã în 1996 ca ºi Remco Building Systems ºi, pânã în 2003, au fost con-
struite peste 57 de clãdiri cu o suprafaþã totalã care depãºeºte 190.000 m2 pentru un numãr mare de investitori
români ºi strãini. Ca urmare a acestui succes, acþionarii olandezi au considerat cã a sosit vremea pentru o altã
extindere substanþialã, ceea ce a dus la constituirea Remco România SRL. În 2003 s-a luat hotãrârea deci de a
deschide propria sucursalã pentru a dezvolta, semnificativ, activitatea de la momentul respectiv.



Revista Construcþiilor martie 2006 75

Construcþia propriu-zisã, incluzând

instalaþii, infrastructurã ºi alte lucrãri,

este executatã de cãtre partenerii

locali. Acest sistem are ca recom-

pense o flexibilitate ºi o funcþionali-

tate maxime, un preþ scãzut pe metru

pãtrat ºi livrarea în termenul stabilit.

Cu toate acestea, arhitectul are liber-

tatea de a lãsa amprenta sa ori pe cea

a beneficiarului  la conceperea clãdirii. 

Mai mult, conceptul Remco oferã

destulã libertate pentru lucrãri la comandã,

astfel încât practic toate cerinþele
specifice diverselor ramuri sã fie
îndeplinite. De asemenea, sunt
posibile multe soluþii arhitectonice
surprinzãtoare. Prin urmare, Remco
construieºte pentru toate ramurile:
producþie, transport, depozitare, dis-
tribuþie, comerþ cu ridicata, comerþ cu
amãnuntul, ramura de prestãri ser-
vicii ºi activitãþi sportive ºi recreative.

Iniþial constituit pentru a servi
activitãþilor de marketing ºi vânzãri,
Remco România SRL a avut o
creºtere substanþialã încã de la
început, ajungând în postura de con-
tractor general numai dupã doi ani
de la înfiinþare. 

Pentru a discuta cu reprezen-
tanþii noºtri despre planurile dum-
neavoastrã sau pentru a obþine
mai multe detalii, vã aºteptãm la
Construct Expo – Antreprenor,
Pavilion 1, Stand 117. De asemenea,
puteþi vizita ºi site-ul nostru de
web: www.remcoromania.ro. 
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Exercitarea profesiei de inginer constructor
PUNCTE DE VEDERE

ing. Dorel-Paul NOAGHEA - director tehnic BRAMIX CF Braºov

În legãturã cu proiectul de lege privind exercitarea
profesiei de inginer constructor ºi constituirea Camerei
Federative a Inginerilor în Construcþii din România (cu
referire la articolul apãrut în numãrul 11 din decembrie
2005 al Revistei Construcþiilor), iatã,  în cele ce urmeazã,
câteva opinii personale:

1) În art. 4 se propune ca Federaþiei Asociaþiei Inginerilor
Constructori din România (FAICR) sã-i revinã sarcina de a
apãra interesele inginerilor constructori.

Se pune întrebarea fireascã: Care sunt acele interese?
În prezent, inginerul constructor (din activitatea de

execuþie) beneficiazã de urmãtoarele „drepturi”:
„dreptul” de a lucra 10–12 ore pe zi în condiþii de

lucru ºi climatice deosebite ºi cu o retribuþie net inferioarã
unui economist de exemplu, ce-ºi desfãºoarã activitatea
într-o instituþie bancarã sau oricare alta;

„dreptul” la concediu numai iarna, cu precãdere în
perioada sãrbãtorilor de iarnã.

„dreptul” de a lucra pe ºantiere în diverse colþuri ale
þãrii ºi cu vizitarea familiei o datã pe lunã;

„dreptul” de a se îmbolnãvi ºi de a suferi de boli
cronice toatã viaþa (reumatism, boli digestive, de ficat etc.).

Acestea sã fie interesele inginerului constructor din
execuþie, ce trebuie apãrate?

2) Un alt aspect pe care îl semnalez se referã la lipsa
acutã, înregistratã în ultimii ani, de specialiºti în activi-
tatea de execuþie ºi, cu precãdere, în provincie (atât per-
sonal muncitor, cât ºi ingineresc).

Tinerii absolvenþi nu sunt interesaþi de activitatea de
execuþie, nefiind capacitaþi cu aceste „drepturi” enume-
rate mai sus.

La terminarea facultãþii, tinerii absolvenþi îºi cautã loc
de muncã în proiectare, în societãþi de distribuþie a mate-
rialelor de construcþii sau în alte domenii care nu au nici o
tangenþã cu specializarea lor (mass-media, dealeri pe la
diferite companii etc.), iar de activitatea de execuþie nici
nu vor mãcar sã audã.

Societãþile de construcþii din provincie se confruntã cu
aceastã lipsã de personal ingineresc, fenomen care se va
acutiza ºi mai mult în viitor dacã nu se vor lua mãsuri
concrete de capacitare ºi pentru activitatea de execuþie.

Legat de aceste aspecte, iatã câteva propuneri pentru
atragerea specialiºtilor ºi în activitatea de execuþie:

a) reintroducerea în colaborare cu Ministerul Muncii a
activitãþii de execuþie în construcþii, în grupa activitãþilor
de muncã cu condiþii deosebite, care sã permitã redu-
cerea vârstei de pensionare (echivalentul fostei grupe a II-a
de muncã, în care activitatea de construcþii era încadratã);

b) pentru tinerii absolvenþi (ºcoli profesionale, maiºtri,
ingineri) care îºi vor desfãºura activitatea în execuþie cel
puþin 5 ani, acordarea de facilitãþi în obþinerea unor credite

pentru locuinþe (de exemplu, credit nerambursabil în pro-
porþie de 25%–30%, dobânzi minimale de 2%–3%).

De ce ar avea facilitãþi doar salariaþii din telecomuni-
caþii, distribuþie energie electricã ºi gaz metan etc., iar
constructorii nu?

Menþinerea unui tânãr inginer în execuþie cel puþin 5 ani
va fi beneficã acestuia în situaþia trecerii în activitatea de
proiectare, întrucât actul de proiectare va fi abordat ºi prin
prisma gândirii tehnologice. În acelaºi timp ºi proiectele
vor creºte în calitate.

3) O altã problemã se referã la comensurarea activitãþii
de execuþie exercitatã de societãþile de profil.

Societãþile de construcþii sunt printre puþinele, dacã nu
chiar singurele, care mai prezintã deschis, prin antemã-
surãtori ºi devize, valoarea prestaþiei pe care o executã.

Cum bine se ºtie, la baza întocmirii unui deviz stau
indicatoarele de norme de deviz asupra cãrora se pot face
urmãtoarele observaþii:

a) indicatoarele de deviz ediþie 1981 sunt depãºite,
atât sub aspectul materialelor, al cantitãþilor de material,
cât ºi al normelor pentru utilaje;

b) indicatoarele de deviz ediþie 1995 (norme orientative)
se prezintã ca indicatoare revizuite cu precãdere la capi-
tolul manoperã, având la bazã indicatoarele de deviz ediþie
1972; în schimb, la capitolul materiale se constatã prezenþa
în norme a unor materiale care nu se mai utilizeazã în
prezent. Aceste indicatoare reflectã într-o proporþie foarte
micã noile tehnologii de lucru pãtrunse de ani buni, a
unora chiar înainte de elaborarea acestor indicatoare.

Este adevãrat, fiecare societate poate sã-ºi întocmeascã
propriile norme, dar problema se pune atunci, când prin
caietele de sarcini, la obiectele supuse licitãrii se prevede
obligativitatea folosirii indicatoarelor de deviz ediþie
1981, cu precãdere, ºi mai puþin a celor cu ediþie 1995 (ºi
se înþelege de ce).

De asemenea, va trebui analizatã ºi schimbatã struc-
tura actualã a închiderii de deviz, iar manopera medie
minimalã ce va trebui adoptatã sã fie obligatorie. În prezent,
existã o discrepanþã foarte mare între tariful mediu orar
utilizat ºi tariful practicat de cãtre alte societãþi cu alt profil
de muncã (sã luãm, de exemplu, manopera de lucru utilizatã
la service-urile auto, care se cifreazã între 25 ºi 35 lei/orã).

În provincie se manifestã cu pregnanþã urmãtorul
fenomen (care va lua o amploare din ce în ce mai mare):
tot mai mulþi investitori, în dorinþa lor fireascã de a reduce
nivelul cheltuielilor investiþionale, impun sã asigure, prin
grija lor, materialele ºi utilajele necesare, constructorului
rãmânându-i numai manopera de deviz, iar cu încheierea
de deviz utilizatã în prezent abia se asigurã susþinerea
activitãþii de execuþie.



Se impune, aºadar, formularea a douã structuri de
închidere de deviz, una pentru obiectivele la care con-
structorul alocã toate resursele ºi alta pentru obiectivele la
care constructorul participã numai cu forþa de muncã ºi
utilajele de micã mecanizare.

Dar cel mai grav fenomen, ce se va înregistra în urmã-
torii ani, va fi legat de criza de personal muncitor ºi
ingineresc de execuþie, fapt pentru care trebuie luate
mãsuri cât mai urgent pentru a capacita specialiºti ºi pen-
tru activitatea de execuþie.

Având în vedere cele de mai sus, se impune aºadar
iniþierea de dezbateri gãzduite chiar de Revista Construcþiilor
ºi ale cãror concluzii sã fie finalizate prin ordine ºi decrete.

4) Un alt aspect pe care îl aduc în atenþie se referã la
exercitarea profesiei de inginer constructor.

Reamintim cã în domeniu lucreazã de mulþi ani ºi spe-
cialiºti pe a cãror diplomã nu apare menþiunea de constructor,
dar care au fost pregãtiþi sã lucreze ºi în construcþii ºi care au
primit, la timpul respectiv, repartiþii guvernamentale la unitãþi
cu profil de construcþii. Aceste cadre tehnice s-au perfec-
þionat în timp, acumulând experienþã ºi ocupând diverse
funcþii, iar acum, deodatã, devin infractoare, conform propu-
nerii fãcute la art. 10 a (a se vedea articolul apãrut în numãrul
11 din decembrie 2005 al Revistei Construcþiilor).

Sã exemplificãm:
Pânã în anul 1989, fiecare minister îºi avea construc-

torul propriu. Într-o asemenea situaþie se afla ºi Ministerul
Economiei Forestiere ºi Materialelor de Construcþii, care
avea drept constructor propriu Trustul de Construcþii
Forestiere ºi Industriale Braºov.

În subordinea Trustului se aflau o serie de grupuri de
ºantiere, construcþii forestiere ºi industriale (la început
având titulatura de întreprinderi de construcþii forestiere).

La astfel de unitãþi erau repartizaþi atât absolvenþi ai
facultãþilor de construcþii, cât ºi absolvenþi ai Facultãþii de
Silviculturã ºi Exploatarea Pãdurilor - secþia de exploatare
ºi transporturi forestiere - care au avut în programã cursuri
de specialitate (finalizate cu examene ºi proiecte) de con-
strucþii, drumuri, poduri ºi lucrãri de artã, funiculare ºi cãi
ferate, geotehnicã, utilaje pentru construcþii forestiere etc.
Aceastã secþie a fost gânditã pentru a se asigura cadre
tehnice specializate în sectorul forestier, capabile ºi de a
proiecta ºi executa lucrãri de construcþii  pentru acest sector,
integrate armonios în naturã, cu cât mai puþine daune
aduse mediului.

ªi acum pe aceºti absolvenþi, care au lucrat în  dome-
niul construcþiilor (civile-industriale, drumuri, poduri ºi
lucrãri de artã) zeci de ani, care s-au perfecþionat ºi au
acumulat o vastã experienþã, îi condamnãm?

Încheiem cu speranþa cã cele semnalate vor fi trans-
mise Uniunii Asociaþiilor de Ingineri Constructori din
România, precum ºi Ministerului Transporturilor, Con-
strucþiilor ºi Turismului, vor fi preluate de aceste orga-
nisme ºi vor fi utile în luarea celor mai bune decizii
pentru acest important sector al economiei.

De asemenea, am sugera redacþiei de a iniþia dezbateri
pe tema problematicii actuale ºi de viitor din sectorul de
execuþie.

Credem cã numai în baza unor concluzii desprinse
dupã astfel de dezbateri pot fi formulate programe anuale,
concrete, de activitate ale asociaþiilor profesionale ºi pot fi
emise propuneri cât mai bune în direcþia elaborãrii
politicii statului în domeniul construcþiilor. 
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Mentenanþã ºi reabilitare în construcþii

dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor

Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor con-
stituie o activitate de cea mai mare importanþã, prin faptul
cã asigurã menþinerea calitãþilor construcþiilor sau, dupã
caz, refacerea lor, fãcându-le astfel apte pentru exploatare
conform destinaþiei lor funcþionale.

Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor
cuprinde urmãrirea curentã, eventual ºi specialã, a aces-
tora ºi intervenþiile asupra lor în vederea remedierii defi-
cienþelor constatate sau a realizãrii schimbãrilor necesare
obþinerii unor noi calitãþi.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii
defineºte drept componentã a aºa-numitului sistem al calitãþii
„comportarea în exploatare ºi intervenþii în timp” (art. 9 i)
pe care o detaliazã în art. 18, astfel: „Urmãrirea com-
portãrii în exploatare a construcþiilor se face pe toatã
durata de existenþã a acestora ºi cuprinde ansamblul de
activitãþi privind examinarea directã sau investigarea cu
mijloace de observare ºi mãsurare specifice, în scopul
menþinerii cerinþelor.

Intervenþiile la construcþiile existente se referã la
lucrãri de reconstruire, consolidare, transformare, extin-
dere, desfiinþare parþialã, precum ºi la lucrãri  de reparaþii,
care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiec-
tantul iniþial al clãdirii sau a unei expertize tehnice
întocmite de un expert tehnic atestat ºi se consemneazã,
în mod obligatoriu, în cartea tehnicã a construcþiei”.

Cele douã citate, prin modul neglijent de formulare,
nasc confuzii ºi nedumeriri:

„ comportarea în exploatare” nu constituie un indice
de calitate ºi nici „intervenþiile în timp”, în schimb,
„urmãrirea comportãrii construcþiilor ºi intervenþiile pe
acestea în vederea asigurãrii aptitudinii lor pentru
exploatare” (ceea ce echivaleazã cu monitorizarea com-
portãrii in situ a construcþiilor) exprimã rolul acestei acti-
vitãþi în realizarea/asigurarea calitãþii;

niciunul dintre cele douã aspecte prezentate,
„urmãrirea” ºi „intervenþiile”, nu vizeazã o finalitate
legatã cumva de calitatea în construcþii; or, aceastã finali-
tate apare doar dacã se face trimitere la „asigurarea aptitu-
dinii pentru exploatare”, scopul declarat al tuturor
activitãþilor din construcþii ºi care reprezintã suma cali-
tãþilor unei construcþii, calitatea ei globalã;

enumerarea lucrãrilor de intervenþie, deºi nu este
exhaustivã, nu are adaosul necesar etc. sau º.a., limitând
arbitrar domeniul de aplicare;

generalizarea obligaþiei de a avea un proiect sau
rezultatul unei expertize chiar ºi în cazul reparaþiilor
mãrunte – incluse în enumerare, prin lipsa exceptãrii –
este un non-sens.

scopul urmãririi comportãrii in situ a construcþiilor
nu este în nici un caz „menþinerea cerinþelor”; cerinþele
sunt ale beneficiarilor ºi ele „se menþin” oricum, indife-
rent de cum se comportã construcþia, respectiv indiferent
de performanþele acesteia. Dacã performanþele construcþiei
satisfac condiþiile de utilitate derivate din cerinþele benefi-
ciarului, în raport cu destinaþia funcþionalã a construcþiei,
ele sunt calitãþi pentru acea construcþie ºi îi definesc apti-
tudinea pentru exploatare – or, scopul urmãririi compor-
tãrii in situ este evaluarea aptitudinii ei pentru exploatare
în vederea justificãrii eventualelor intervenþii necesare
menþinerii sau refacerii acesteia;

Trecând peste aspectele legate de urmãrirea com-
portãrii in situ a construcþiilor, despre care am mai scris,
mã voi opri asupra problemelor legate de intervenþiile
asupra construcþiilor.

Existã un „Normativ privind executarea lucrãrilor de
întreþinere ºi reparaþii la clãdiri ºi construcþii speciale”
indicativ GE 032-97, normativ la fel de confuz ºi anost ca
ºi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii.

Iatã de ce:
contrar titlului, normativul se ocupã de intervenþiile

pe construcþii , dar, din rândul celor enumerate în
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, doar de
reparaþii; în schimb, introduce întreþinerea ca o intervenþie
nemenþionatã prin lege. Ar fi trebuit sã se ocupe doar de
întreþinere ºi reparaþii ºi nu de intervenþii în general, altfel
se creeazã confuzii; de exemplu, periodicitatea intervenþiilor
stipulatã la pct. 2.4 ºi anexele 1 ºi 2 la ce tip de intervenþii
se referã? la întreþinere? la cele din lege?

nu ºtiu de ce este nevoie de definirea unei termi-
nologii care, în proporþie de 90%, nu prezintã interes sau
specific pentru domeniul antamat, multe fiind preluate
din lege. Reproduc doar patru din cele 40 de definiþii
cuprinse în punctul 1.2. „Terminologie”:

„1.2.16 Lucrãri de întreþinere – refacerea periodicã a
unor elemente de suprafaþã cu duratã scurtã de existenþã
(finisaje, protecþii superficiale, straturi de uzurã) ºi
înlocuirea unor piese cu uzurã rapidã de instalaþii ºi
echipamente.

1.2.17 Lucrãri de reparaþii – refacerea sau înlocuirea
de elemente, detalii sau pãrþi de construcþii ºi instalaþii
ieºite din uz, ca urmare a exploatãrii normale sau acþiunii
agenþilor de mediu.

1.2.32 Mentenanþã – ansamblul tuturor acþiunilor
tehnice ºi al acþiunilor organizatorice care le sunt asociate,
efectuate în scopul menþinerii sau restabilirii construcþiei
(element de construcþie) în starea de a-ºi îndeplini funcþia
specificatã.



1.2.39 Reabilitare – lucrãri menite sã ridice gradul de
confort al unei construcþii, sã o repunã în stare de
exploatare ºi sã o doteze cu elemente de confort modern.

Lucrãrile de reabilitare pot fi de o amploare mai mare
sau mai micã, de la reabilitare «uºoarã», limitatã la
dotarea cu instalaþii sanitare, pânã la cea cu caracter
excepþional, având ca obiect ºi structura portantã”.

Aceste patru definiþii se referã într-adevãr la lucrãri de
intervenþie pe construcþii, fãrã ca acest lucru sã fie expli-
citat în text ºi fãrã ca reabilitarea sã fie cuprinsã în normativ,
deºi la ea se referã mai ales legea.

În rest, normativul cuprinde numai generalitãþi plate,
unele în discordanþã cu alte reglementãri, ca de exemplu
cele referitoare la urmãrirea comportãrii in situ a
construcþiilor (P 130 – 99) sau cele mai vechi, neabrogate,
privind reparaþiile (ex. P 95 – 77), ale fostelor ministere,
comitete etc.

Aº mai semnala cã normativul, ca ºi Legea 10/1995 de
altfel, deºi se referã la „construcþii” în general, trateazã, de
fapt, „clãdiri”, normativul indicând în dispoziþiile finale
cã pentru „construcþii speciale” reglementãrile se vor
elabora de cãtre institutele „de specialitate”(?!).

În sfârºit, anexele 1 ºi 2 privind „duratele de existenþã
(viaþã) ale clãdirilor ºi construcþiilor speciale în condiþii de
mediu normal” ºi „ale elementelor de construcþii ºi insta-
laþii care compun clãdirile” pot fi utile pentru progra-
marea intervenþiilor în cazul „lucrãrilor publice din
fonduri publice” pentru care aplicarea normativului este
obligatorie, în rest sunt foarte discutabile, mai ales dacã se
planificã „întreþinerea ºi reparaþiile” la care normativul are
pretenþia de a se referi.

Toate aceste neînþelegeri, confuzii, neconcordanþe
rezultã din lipsa unei perceperi corecte ºi a unui concept
diriguitor în problema atitudinii faþã de construcþiile reale,
date în exploatare, aflate „in situ-l“ lor, adicã în amplasament.
Ideea de bazã, fundamentalã în aceastã privinþã, este cã
toate activitãþile legate de realizarea ºi existenþa con-
strucþiilor se concentreazã asupra asigurãrii, din faza de
concepþie ºi pânã la dispariþie, a aptitudinii lor pentru
exploatare, adicã a acelor calitãþi prin care construcþiile
satisfac cerinþele beneficiarilor legate de destinaþia lor
funcþionalã.

Pentru durata de serviciu a construcþiilor, asigurarea
aptitudinii lor pentru exploatare se face prin monito-
rizarea comportãrii lor in situ, adicã prin urmãrirea aces-
tei comportãri – fie curentã, fie specialã – ºi prin
intervenþiile asupra construcþiilor.

În viziunea mea, intervenþiile asupra construcþiilor au
douã aspecte, douã obiective:

(1) menþinerea aptitudinii pentru exploatare ºi 
(2) refacerea aptitudinii pentru exploatare.
În primul caz, vorbim despre mentenanþã, în al doilea

caz despre reabilitare.
1 – Mentenanþa construcþiilor este intervenþia prin care

urmãrim menþinerea, pãstrarea calitãþilor constructive ºi
funcþionale ale construcþiilor aºa cum le-au fost imprimate
prin concepþie, proiectare ºi execuþie. Mentenanþa nu
include schimbãri, transformãri, modificãri, nici construc-
tive, nici funcþionale ale construcþiilor supuse intervenþiilor.

continuare în pagina 82
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Din aceastã categorie de intervenþii fac parte
întreþinerea ºi reparaþiile.

Întreþinerea este o intervenþie de mentenanþã asupra
construcþiilor prin care se înlãturã nocivitãþile ce ar putea
produce deteriorarea construcþiei sau disfuncþionalitãþi ale
echipamentelor acesteia, fãrã a-i modifica aspectul sau
alcãtuirea.

Activitãþile pe care le cuprinde întreþinerea construc-
þiilor sunt:

exploatarea corectã a construcþiei, cu respectarea
strictã a premiselor avute în vedere la conceperea ºi
proiectarea ei, în special în ceea ce priveºte acþiunile
mediului tehnologic (mãrimea ºi distribuþia încãrcãrilor,
vibraþiile, temperatura ºi umiditatea, agenþii chimici etc.);

curãþenia suprafeþelor libere interioare ºi exterioare
ale construcþiilor, prin ºtergere, spãlare, suflare etc., cu diverse
materiale de curãþare (sãpun, detergenþi, aer, apã º.a.) ºi
unelte adecvate situaþiilor (aspiratoare, maºini de mãturat,
suflante, cârpe, perii º.a);

lubrifierea mecanismelor va asigura funcþionarea
pãrþilor mobile ale construcþiei (balamale la uºi, ferestre,
chepenguri; încuietori la uºi ºi ferestre) ºi ale echipa-
mentelor (robinete la instalaþiile de alimentare cu apã
caldã ºi rece, vanele instalaþiilor tehnologice, cilindrii ºi
pistoanele maºinilor ºi utilajelor etc.);

înlãturarea încãrcãrilor accidentale, ce provoacã
suprasarcini nocive pentru structura portantã a construcþiei
(depuneri excesive de zãpadã ºi praf pe acoperiºuri, terase,
balcoane, depozite de produse, inundaþii neprevãzute,
izvoare subterane º.a.);

desfundarea conductelor de alimentare cu apã caldã
ºi rece ºi a canalelor de evacuare a apei menajere ºi
murdare, dezaerisirea caloriferelor, spãlarea instalaþiilor
tehnologice, curãþarea grãtarelor, conductelor, burlanelor,
jgheaburilor de evacuare a apei de ploaie etc.

Caracteristic intervenþiilor de întreþinere a construc-
þiilor este cã se folosesc materiale, unelte ºi utilaje de altã
naturã decât cele utilizate la executarea lor; în plus, ele
sunt în mare parte programabile, fiind o expresie a spiri-
tului gospodãresc al utilizatorului construcþiei, care nu o
lasã de izbeliºte, ci-i poartã de grijã sã nu se strice prea
repede.

Reparaþia este o intervenþie de mentenanþã asupra
construcþiilor prin care se refac porþiunile deteriorate sau
se înlocuiesc cu altele identice/similare, spre a le reda
funcþionalitatea iniþialã.

În activitãþile de reparaþii sunt implicate meseriile de:
zugrav/vopsitor, zidar, tâmplar, dulgher, betonist, faianþar,
instalator (apã, gaze, electricitate, comunicaþii, încãlzire/
ventilaþie) etc. ºi care, în cazurile mai complicate, au
nevoie de o coordonare din partea unui inginer (constructor,
instalator, tehnolog etc.). În cazul în care lucrãrile de
reparaþii includ ºi consolidarea structurii portante a
clãdirii este necesar sã se întocmeascã un proiect de con-
solidare bazat, eventual, pe o expertizã tehnicã asupra
stãrii construcþiei.

Activitãþile pe care le cuprind reparaþiile sunt:
refacerea continuitãþii elementelor structurii portante

(fundaþii, stâlpi, grinzi, pereþi, planºee, strat portant la dru-
muri, îmbrãcãminþi la tuneluri etc.) prin umplerea
golurilor, armare, precomprimare, sudare, lipire, injectare,
torcretare etc.

refacerea elementelor de finisaj ºi acoperiri pe porþi-
unile degradate (tencuieli, zugrãveli, vopsitorii, placaje,
pardoseli, tâmplãrie, stratul de uzurã pe ºosele.

înlocuirea pieselor stricate ce nu mai pot fi folosite
(geamuri, uºi, ferestre, robinete, becuri, întrerupãtoare,
prize, reazeme la poduri, parapete, scãri, nituri º.a)

Caracteristic intervenþiilor de reparaþii în construcþii
este cã se folosesc materiale, unelte ºi utilaje de natura
celor utilizate la executarea lor.

Reparaþiile ar trebui efectuate imediat la apariþia dete-
riorãrilor construcþiei sau ale echipamentelor aferente,
constatate cu ocazia controalelor de urmãrire curentã
pentru a preveni extinderea ºi agravarea lor.

Atât întreþinerea, cât ºi reparaþiile au menirea de a
aduce construcþia într-o stare cât mai apropiatã de cea
prevãzutã prin concepþie ºi proiect, fãrã a-i modifica
aspectul sau alcãtuirea constructivã.

Spre deosebire de intervenþiile de mentenanþã care nu
schimbã condiþiile de utilitate impuse performanþelor con-
strucþiilor, intervenþiile de reabilitare le schimbã.

2 – Reabilitarea construcþiilor este intervenþia prin care
urmãrim schimbarea/modificarea calitãþilor constructive
ºi funcþionale conform noilor condiþii de utilitate cerute
de beneficiari.

Noile condiþii de utilitate pot fi generate de uzura fizicã/
degradarea excesivã a construcþiei, de uzura ei moralã
prin necesitatea introducerii unor noi tehnologii, de
schimbarea destinaþiei funcþionale sau chiar de bunul
plac al proprietarului.

Reabilitarea include schimbãri în aspectul sau alcã-
tuirea structuralã a construcþiei ºi modificãri funcþionale
corespunzãtoare acestora.

Ca ºi în cazul mentenanþei, se deosebesc douã situaþii ale
intervenþiilor de reabilitare: renovarea ºi restructurarea.

Renovarea este intervenþia de reabilitare prin care se
realizeazã modificarea aspectului construcþiei, dându-i o
înfãþiºare nouã, mai atrãgãtoare, dar ºi schimbãri care sã-i
îmbunãtãþeascã unele calitãþi de utilizare sau sã-i adauge
altele noi.

Activitãþile pe care le cuprinde renovarea sunt:
schimbarea finisajelor interioare ºi exterioare sub

aspectul folosirii unor materiale noi faþã de cele existente,
a unor structuri noi ºi a unor culori deosebite în raport cu
cele vechi;

schimbarea uºilor, a ferestrelor, a geamurilor, a
scãrilor, a ancadramentelor, a ornamentelor etc;

schimbarea echipamentelor de încãlzire, ventilaþie,
iluminat, de aducþiune ºi evacuare a apei, de dotare a bãii
ºi WC-urilor etc.;

schimbarea pardoselilor, a îmbrãcãminþilor la dru-
muri, a cãilor de rulare la poduri, a instalaþiilor de sem-
nalizare ºi avertizare, a marcajelor º.a.

Prin renovare se modificã, în special, calitãþile ce þin
de confortul vizual, higrotermic, auditiv, dar se pot modi-
fica ºi calitãþile referitoare la siguranþa de utilizare, la
igiena ºi puritatea aerului ºi chiar la economie. De regulã,
renovarea este precedatã de lucrãri de reparaþie care sã
constituie un suport sãnãtos pentru modificãrile operate.
Printre acestea pot apãrea ºi lucrãrile de asanare a focarelor
de nocivitate (igrasie, mucegai, insecte, rozãtoare º.a.).
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Renovarea presupune coordonarea din partea unui
arhitect, mai obiºnuit cu rezolvarea problemelor estetice.

Restructurarea este intervenþia de reabilitare prin
care se modificã alcãtuirea structuralã a unei construcþii
în scopul mai bunei adaptãri la noile condiþii de utilitate,
care sã satisfacã mai bine cerinþele beneficiarilor. Ea se
referã, în principal, la modificarea spaþiilor prin adãugire
sau reducere de elemente constructive, dar ºi la modifi-
carea schemelor statice de transmitere a încãrcãrilor, la
introducerea unor soluþii noi de protecþie la agenþii de
mediu natural ºi tehnologic, la adaptarea la normele de
sistematizare urbanisticã º.a.

Activitãþile pe care le cuprinde restructurarea sunt:
recompartimentarea interioarã a clãdirilor prin desfi-

inþare sau creare de pereþi despãrþitori ºi atribuirea de noi
folosinþe încãperilor realizate;

supraetajarea clãdirilor, cu luarea concomitentã de
mãsuri de adaptare la noile încãrcãri a structurii portante
existente;

extinderea clãdirilor, prin realizarea unor construcþii
legate de cea existentã, creând, astfel, noi spaþii de
desfãºurare a activitãþilor;

transformarea drumurilor, prin reconstrucþia lor
totalã sau parþialã, în vederea adaptãrii lor la noile
condiþii de trafic auto;

refacerea structurii corpului unor baraje în urma
deteriorãrii lor accidentale cu introducerea unor soluþii
noi de etanºare;

schimbarea structurii cãilor de rulare pentru
adaptarea la condiþiile noi de încãrcare ale vagoanelor ºi
de viteza de deplasare a trenurilor; aceeaºi situaþie apare
la cheiurile porturilor maritime ºi fluviale, la pistele de
aviaþie, la poduri º.a.m.d.

Cam acestea sunt obiectivele ºi mijloacele de realizare
a celor douã activitãþi – mentenanþa ºi reabilitarea – ce
alcãtuiesc partea de intervenþii pe construcþii în cadrul
monitorizãrii comportãrii lor in situ.

Este uºor de observat cã problemele se leagã ºi pot fi
explicate uºor dacã se porneºte de la conceptul de aptitu-
dine pentru exploatare a construcþiilor în jurul cãruia ºi
avându-l drept þintã finalã se învârt absolut toate acti-
vitãþile din construcþii.

Mentenanþa ºi reabilitarea construcþiilor trebuie sã stea
în atenþia tuturor acelora ce exploateazã construcþiile –
proprietari, administratori, utilizatori – iar autoritatea
publicã localã trebuie sã vegheze ca nu cumva neexe-
cutarea acestor activitãþi sã pericliteze viaþa, sãnãtatea,
integritatea corporalã, bunurile ºi curãþenia mediului
nostru de viaþã.
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Silozuri metalice
pentru industria alimentarã

SOLUÞIE CONSTRUCTIVÃ
dr. ing. Helmut KÖBER, ing. Gabriela SCHNEIDER, ing. Dan STANEL – SC IPROLAM SA

TEMA DE PROIECTARE

Temele tehnologice primite pentru

proiectarea celor douã complexe de

mori cuprindeau acelaºi flux tehno-

logic, ceea ce a condus la o alcãtuire

a acestora similarã în principiu. Ca atare,

fiecare dintre cele douã complexe

este alcãtuit din câte trei construcþii

cu urmãtoarele destinaþii: siloz de

materie primã, moarã ºi siloz de pro-

duse finite. 

Deosebirile dintre cele douã teme

de proiectare constau în dimensiunile

în plan ºi pe verticalã ale celor trei

construcþii, în compartimentãrile

acestora, precum ºi în formele ºi

nivelurile de amplasare ale pâlniilor

silozurilor. 

Fãcând precizarea cã morile nu

prezintã interes pentru acest articol,

fiind realizate cu structurã metalicã

clasicã, în continuare se vor prezenta,

pe scurt, caracteristicile geometrice

ale celor patru silozuri, ale cãror

asemãnãri ºi deosebiri au impus sis-

temul adoptat pentru structura lor de

rezistenþã.
Silozul de grâu (fig. 1), cu înãl-

þimea de 34 m, are în plan o suprafaþã

de circa 68 mp, care cuprinde în

perimetru trei deschideri de câte 3 m

ºi trei travei de câte 2,5 m. Alcãtuirea

pe verticalã este cea clasicã, fiind

compusã din galeria inferioarã cu

înãlþimea de 7 m, bateria de silozuri

propriu-zisã cu înãlþimea de 22 m ºi

galeria superioarã cu înãlþimea de

circa 5,5 m. Bateria de silozuri este

compusã din 9 incinte poligonale

alãturate, cu dimensiuni în plan

Articolul de faþã îºi propune sã prezinte o soluþie utilizatã în premierã în România pentru realizarea unor silozuri
cu structura integral metalicã, destinate pãstrãrii cerealelor ºi produselor obþinute dupã prelucrarea acestora prin
mãcinare.

Beneficiarul, firma româneascã EUROPEANFOOD – Oradea, a solicitat întocmirea a douã proiecte asemãnãtoare
pentru construcþia complexelor de mori din localitãþile ªtei ºi Drãgãneºti, destinate prelucrãrii grâului, respectiv
porumbului. Cererea expresã a beneficiarului a constat în proiectarea structurilor tuturor construcþiilor din metal,
datoritã avantajelor la execuþie cunoscute.

Proiectarea structurilor de rezistenþã s-a realizat în anul 2003 de cãtre colectivul de rezistenþã al SC IPROLAM SA
Bucureºti, din care fac parte autorii acestui articol, pe baza funcþionalitãþilor ºi a datelor privitoare la încãrcãri,
precizate în planurile tehnologice furnizate prin firma comanditarã de cãtre OCRIM- Italia.

Execuþia ºi montajul sunt efectuate de Uzina de Construcþii – Montaj Bocºa, la ora elaborãrii articolului construcþiile
fiind terminate.

Foto 1 Fig.1: Silozul de grâu
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de 2,5 m x 3 m, fiecare având o
capacitate de stocare de 90 t, astfel
cã, în total, bateria poate conþine 810 t
de grâu. Incintele sunt dotate cu câte
12 pâlnii identice, cu forma de
trunchi de piramidã cu cele trei
dimensiuni sub 1 m, amplasate toate
la nivelul +6,50 m.

Silozul de produse finite din grâu

(fig. 2) face parte dintr-o construcþie

cu înãlþimea de 38 m ºi suprafaþa în

plan de 255 m, împãrþitã în 4 deschideri

de 3,7 m ºi o deschidere de 2,4 m,

precum ºi în 4 travei de câte 3,7 m. 

Construcþia este complex alcãtuitã

din punct de vedere tehnologic,

bateriile de silozuri sunt amplasate

excentric în plan, pe toatã înãlþimea

lor fiind învecinate cu planºee din

beton armat, rezemate pe grinzi meta-

lice, care au fost încastrate în corpul

bateriei de silozuri. Dedesubtul

bateriei de silozuri, sub cota +18,7 m,

existã încã patru niveluri dezvoltate

pe întreaga suprafaþã a construcþiei, a

cãror planºee s-a cerut prin temã sã

fie realizate din beton armat rezemat

pe grinzi metalice. La unele dintre

aceste niveluri, construcþia susþine ori-

zontal ºi parþial vertical ºi douã anexe

parter, realizate fãrã rosturi, cu suprafe-

þele de 200 mp, respectiv 155 mp.

Bateria de silozuri are o înãlþime de

circa 15 m ºi este alcãtuitã în plan din

6 incinte pãtrate cu dimensiuni de 3,7 m

x 3,7 m, având fiecare o capacitate

de stocare de circa 90 t ºi 12 incinte

dreptunghiulare de 1,85 m x 3,7 m,

fiecare cu capacitãþi de 19 t sau 30 t,

capacitatea totalã de stocare a

bateriei fiind de 840 t de fãinuri de

grâu. Pâlniile silozurilor, câte una

pentru fiecare incintã, au forme

diferite ºi înãlþimi variind între

3,20 m ºi 5,80 m, fiind însã amplasate

la acelaºi nivel, respectiv +18,7 m. 

Deosebit pentru aceastã baterie de
silozuri este necesitatea ca ea sã
reprezinte reazemul pentru grinzile
planºeelor din beton amplasate la
niveluri diferite.

Silozul de porumb (fig. 3) are o
înãlþime de 32 m ºi o suprafaþã în
plan de circa 23 mp, care cuprinde în
perimetru trei deschideri de câte 3 m
ºi o travee de 2,5 m. Înãlþimea
galeriei inferioare este de 6 m, cea a
bateriei de silozuri de 20 m, iar a galeriei

superioare de circa 5,5 m. Bateria de
silozuri este compusã din 3 incinte
alãturate, cu capacitatea totalã de sto-
care de 30 t de boabe de porumb.
Pâlniile au aproximativ aceeaºi formã,
poziþionare în plan ºi dimensiuni ca ºi
la silozul de grâu, fiind amplasate la
cota +6,05 m. De remarcat cã
înãlþimea silozului este de circa 12 ori
mai mare decât dimensiunea minimã
în plan, fapt care conduce la prezenþa
riscului de rãsturnare a construcþiei.

Foto 2 Foto 3

Fig. 2 : Silozul de produse finite din grâu
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Silozul de mãlai (fig. 4) are în plan

o suprafaþã de circa 165 mp ºi o înãl-

þime de 32 m. Construcþia se dezvoltã

în plan pe 4 deschideri ºi 3 travei cu

trama de 3,7 m. Înãlþimile primelor

douã substructuri verticale sunt vari-

abile datoritã modului particular de

amplasare al pâlniilor la cote diferite.

Astfel, galeria inferioarã are

înãlþimi cuprinse între 6,0 ºi 13 m,

bateria de silozuri dezvoltându-se

apoi pânã la cota de circa 21 m.

Galeria superioarã are înãlþimea de

circa 5 m. Pâlniile care deservesc

incintele au forme ºi înãlþimi mult

diferite între ele. 

SOLUÞIA ADOPTATÃ

PENTRU STRUCTURA DE REZISTENÞÃ

A SILOZULUI DE GRÂU

Încã de la început, trebuie fãcutã

menþiunea cã soluþia structuralã

prezentatã în acest articol se poate

aplica numai la bateriile alcãtuite din

incinte de formã poligonalã. Pentru

exemplificarea noutãþii soluþiei

prezentate de alcãtuire a structurii de

rezistenþã a silozurilor metalice, a fost

ales silozul de grâu, deoarece alcã-

tuirea regulatã a acestuia permite

înþelegerea rapidã a principiului dupã

care a fost proiectatã structura. Dupã

aceastã prezentare se va face referire

ºi la modalitãþile în care au fost rezol-

vate problemele specifice ridicate la

celelalte silozuri de cerinþele arhitec-

turale ºi tehnologice.

Soluþia tradiþionalã de alcãtuire a

bateriilor de silozuri metalice constã

în realizarea a douã substructuri inde-

pendente, ºi anume: silozurile pro-

priu-zise, alcãtuite fiecare din tablã

rigidizatã ºi structura de susþinere a

acestora, alcãtuitã sub formã de cadre

spaþiale supraetajate pe care reazemã

vertical ºi orizontal silozurile care

formeazã bateria.

Spre deosebire de aceastã soluþie,

cea prezentatã în acest articol con-

denseazã cele douã substructuri,

Foto 4Fig. 4 : Silozul de mãlai

Fig. 3: Silozul de porumb 
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structura de susþinere în cadre fiind

pãstratã numai pe înãlþimea galeriei

inferioare, corpul propriu-zis al

bateriei de silozuri fiind realizat din

panouri metalice prefabricate, dis-

puse vertical, care dupã executarea

îmbinãrilor de montaj devin capabile

sã preia ºi sã transmitã atât încãrcãrile

provenite din materialul depozitat,

din utilajele de încãrcare ºi galeria

superioarã, cât ºi pe cele provenite

din vânt ºi seism. În plus, aceastã

soluþie permite condensarea în plan

orizontal a spaþiului ocupat de bateria

de silozuri (fig. 5). 

Fiecare panou curent prefabricat

(fig. 6) este alcãtuit din douã profile U

verticale, între care, sudate de aces-

tea sunt dispuse profile U orizontale.

De toate profilele ce formeazã acest

schelet se sudeazã tabla interioarã a

silozului. În acest mod, profilele U

orizontale devin rigidizãri pentru

aceasta. Din calculul tablei,

rigidizãrile s-au dispus la distanþã de

50 cm pe verticalã. 

În cazul a douã silozuri alãturate,

se dispun table pe ambele pãrþi ale

scheletului. Cea de-a doua tablã se

prinde de profilele orizontale cu rol

de rigidizãri prin sudurã executatã în

gãuri. Stâlpii bateriei de silozuri iau

naºtere la montajul panourilor care se

întâlnesc, rezultând o secþiune cheso-

natã, alcãtuitã din profilele U verti-

cale ale panourilor. 

Aceastã alcãtuire a stâlpilor a

impus imaginarea a douã tipuri de

panouri : primul tip este caracterizat

de dispunerea celor douã profile U

verticale cu inima cãtre exteriorul

Fig. 5: Ansamblu de panouri

Fig. 6: Detalii de alcãtuire a panourilor prefabricate – nod central

Fig. 6a: Detalii de alcãtuire a panourilor prefabricate – nod de colþ

urmare din pagina 86

continuare în pagina 90
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Sisteme moderne de închidere
pentru pereþi ºi acoperiºuri
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panoului, iar cel de-al doilea tip de

dispunerea celor douã profile U verti-

cale cu inima cãtre interiorul

panourilor. Aºezând toate panourile

de tipul 1 pe o direcþie ºi toate

panourile de tipul 2 pe direcþie per-

pendicularã, se obþine, dupã reali-

zarea sudurilor de montaj, structura

spaþialã a bateriei de silozuri.

Odatã imaginat acest sistem de

realizare a structurii silozurilor, pro-

blema care s-a pus a fost realizarea

tronsonãrii lor pe verticalã.

Având în vedere cã pe direcþie ori-

zontalã dimensiunile panourilor

diferã în funcþie de tramã, se impune

ca dimensiunea verticalã aleasã sã fie

gabariticã pentru transport. Prin

urmare, stabilirea înãlþimii panourilor

s-a fãcut pentru fiecare siloz în parte

þinând cont atât de condiþia de mai

sus, cât ºi de înãlþimea respectivului

siloz, în aºa fel încât sã se obþinã în

final un numãr cât mai mic de tipuri

de panouri.

Tronsonarea a avut în vedere

dimensiunile profilelor verticale

care alcãtuiesc stâlpii bateriei de

silozuri. Îmbinarea pe verticalã a

stâlpilor s-a prevãzut sã se facã în

aceeaºi secþiune. Pentru a se putea

executa aceastã îmbinare, rigidi-

zãrile tablei au fost decalate pe ver-

ticalã cu jumãtate din distanþa

dintre ele, ulterior asamblãrii între

ele a douã tronsoane urmând sã se

sudeze pe contur, la montaj, bucãþi

de tablã de aceeaºi grosime cu cea

a panourilor ºi cu înãlþimea de 50 cm,

pentru a se asigura continuitatea

acesteia (fig. 7). 

Fig. 6b: Detalii de alcãtuire a panourilor prefabricate – nod marginal

Fig. 7: Îmbinarea pe verticalã a panourilor prefabricate

urmare din pagina 88 
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Protejarea construcþiilor,
a echipamentelor ºi instalaþiilor industriale

SISTEME DE VOPSIRE INDUSTRIALÃ
În ultimii ani, Anticorosiv SA,

prin laboratorul propriu de cerce-
tare ºi dezvoltare produse, ºi-a
concentrat eforturile pentru moder-
nizarea portofoliului de produse ºi
alinierea acestuia la standardele de
calitate acceptate de Uniunea
Europeanã, una din liniile de pro-
duse, avute în vedere în mod spe-
cial, fiind sistemele de vopsire
industrialã.

Aceste eforturi au fost con-
cretizate prin realizarea unor noi
vopsele fãrã solvenþi sau în dispersii
apoase, ecologizate sau cu un
conþinut mic de solvenþi. De aseme-
nea, în luna martie a anului curent
se va pune în funcþiune o linie com-
plet nouã, de ultimã generaþie, pen-
tru fabricaþia de vopsele industriale,
astfel ca produsele firmei Anticorosiv
sã poatã face faþã competiþiei de pe
piaþa europeanã în perspectiva
aderãrii. 

În ansamblul investiþiilor din
ultimii 2 ani, s-a intrat într-o nouã
etapã de dezvoltare prin dotarea ºi
acreditarea de cãtre RENAR a labora-
torului propriu de testare ºi verificare

a calitãþii ºi, ulterior, externali-
zarea acestuia, devenind un labora-
tor de terþã parte – OMNITEST
LABORATOR, care poate realiza
servicii de analize ºi verificãri în
regim acreditat  º i  pentru alte
instituþii.

Este de subliniat faptul cã sis-
temele de vopsire industrialã con-
ferã suporturilor pe care sunt
aplicate, fie cã sunt din metal sau
beton, o duratã mai lungã de viaþã,
formând o barierã de protecþie
împotriva agenþilor atmosferici,
intemperii, radiaþii ultraviolete, cli-
mat marin sau împotriva atacului
compuºilor chimici agresivi.

Aplicaþii:
protejarea echipamentelor ºi

utilajelor industriale;
protejarea construcþiilor ºi

confecþiilor metalice;
protecþia interioarã ºi exte-

rioarã a cisternelor de cale feratã ºi
a vagoanelor de transport marfã;

protecþia conductelor îngropate
sau supraterane;

protecþia interioarã a rezer-
voarelor de vin, bere, ulei, sucuri
de fructe, fiind avizate alimentar în
aceastã direcþie;

vopsirea exterioarã a turnurilor
de rãcire;

protecþia exterioarã a rezer-
voarelor de produse petroliere sau
substanþe chimice;

protecþia tablierelor metalice
ale podurilor rutiere sau de cale
feratã; 

protecþia anticorozivã a echi-
pamentelor portuare, macarale,
estacade;

protecþii interioare ale bazinelor
de ape reziduale, canalelor de ape
uzate.

Selectarea unui sistem de pro-
tecþie adecvat trebuie sã þinã cont
de o serie de factori ca: starea
suportului, posibilitãþile de pre-
gãtire a acestuia, mediul de expu-
nere al construcþiei sau modalitãþile
de aplicare a protecþiilor.

În continuare, sunt prezentate
câteva dintre noile soluþii de pro-
tecþie specialã, Anticorosiv SA fiind
lider naþional în cercetarea ºi pro-
ducþia de materiale anticorozive
pentru beton ºi metal.
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Protecþia interioarã a canalelor

de gaze arse din termocentrale

În premierã naþionalã, la Com-

plexul Energetic Turceni, Anticorosiv

– Bucureºti a aplicat în anul 2005,

în colaborare cu Energomontaj

Turceni, o soluþie de protecþie prin

vopsitorie pentru canalele metalice

de gaze arse, conceputã pentru

reducerea costurilor de întreþinere a

acestor canale, neprotejate pânã în

prezent.

Datoritã mediului chimic agre-

siv ºi condiþiilor de temperaturã

ridicate (200 0C), neprotejarea

canalelor de gaze arse impune înlo-

cuirea acestora la interval de 2 ani,

cu costuri de înlocuire ridicate, ºi

întreruperea temporarã a activitãþii.

Specialiºtii Anticorosiv au for-

mulat un sistem de vopsitorie

modern care prelungeºte durata de

viaþã a canalelor de gaze arse pânã

la minimum 6 ani cu efect direct

asupra costurilor de întreþinere.

Soluþia aplicatã, SILUREX GF,

este o vopsea fãrã solvent, pe bazã

de rãºini poliesterice modificate ºi

ramforsate cu fulgi de sticlã, stratul

de protecþie având o grosime minimã

de 1,5 mm. Ramforsarea cu fulgi

de sticlã conferã protecþiei o

aderenþã foarte bunã la metal, flexi-

bilitate, rezistenþã excelentã la

abraziune ºi rezistenþã termicã.

Rãºinile poliesterice utilizate con-

ferã protecþiei rezistenþã chimicã

impusã de mediul agresiv al

gazelor arse.

Sistemul de vopsire SILUREX GF

este o soluþie inovatoare cu care

Anticorosiv vine în întâmpinarea

problemelor de mentenanþã cu care

se confruntã companiile din sec-

torul energetic.

Protecþia antifoc

a construcþiilor metalice

În domeniul construcþiilor meta-

lice, intrarea în Uniunea Europeanã

va impune obligativitatea protecþiei

la foc a structurilor metalice.

În perspectiva alinierii la aceste

norme, Anticorosiv SA Bucureºti

poate oferi un pachet complet de

servicii, constând în:
sistem de vopsire – ALOREX

ANTIFOC W2;
echipã proprie pentru execuþia

lucrãrilor de termoprotecþie, avizatã
PSI;

certificare INCERC ºi PSI.

Sistemul de protecþie la foc,
ALOREX ANTIFOC W2, constã în
aplicarea unui strat de grund
alchidic, apoi vopseaua rezistentã
la foc, marca ALOREX, ºi un strat
final de vopsea decorativã.

ALOREX ANTIFOC W2 este o
vopsea acrilicã în dispersie apoasã
ºi asigurã un timp de rezistenþã la
foc de maximum 90 minute.

Pentru asigurarea protecþiei
optime la foc a structurilor meta-
lice, grosimea vopselei termo-
spumante se calculeazã þinând cont
de urmãtorii factori:

timpul de rezistenþã la foc
necesar;

structura profilului metalic;
factorul de masivitate Hp/A

(raportul dintre perimetrul profi-
lului expus la foc ºi aria secþiunii
transversale).

ALOREX ANTIFOC W2 s-a
dovedit o soluþie eficientã, fiind
agreatã ºi aplicatã cu echipa pro-
prie pentru: 

Institutul Naþional de Statisticã;
Muzeul Naþional de Istorie;
Magazinele Penny Market –

Ploieºti, Constanþa, Medgidia,
Râmnicu-Sãrat, Tecuci ºi Tulcea;

KirschBaum Sibiu. 
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Acoperiºuri fãlþuite
Printre diversele tehnologii ºi

materiale utilizate la acoperirea con-
strucþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.

Tehnica fãlþuirii este cunoscutã în
Europa încã din timpul construcþiei
primelor catedrale, iar avantajele
dovedite au dus la aplicarea acestei
tehnici pe o scarã din ce în ce mai
largã. Aceste avantaje constau în:

versatilitate – materialele fãlþuite
pot îmbrãca cele mai diverse forme
ale unui acoperiº; se pot desena cele
mai variate modele pe acoperiº; permit
soluþii ingenioase de conducere a
apelor;

se pot realiza acoperiºuri cu
panta  foar te  micã,  pânã la  3 0

înclinaþie;
greutate redusã – acoperiºurile

realizate, de exemplu, din aliaj de
aluminiu, cântãresc 1,9 kg/m2;

rezistenþã la agenþii atmosferici,
nu puþine fiind acoperiºurile fãlþuite
care au traversat secolele.

Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite sunt
cuprul, zincul (a nu se confunda cu
tabla zincatã) ºi aliajele din alu -
miniu, materiale nobile care ºi-au
dovedit calitãþile în timp.

Iatã o scurtã prezentare a lor:
Cuprul este, prin excelenþã, primul

material capabil sã înfrunte secolele.
Culoarea strãlucitoare naturalã a
cuprului se modificã în timp, trecând
prin diferite nuanþe de maro-închis.
Pe suprafeþele înclinate, stratul pro-
tector de oxid continuã sã se dezvolte
de-a lungul timpului ºi, în cele din
urmã, va apãrea acea patinã verzuie
caracteristicã produselor din cupru.

Firma KME din Germania oferã
din fabricã materialul în trei forme:

TECU CLASSIC;
TECU OXID – preoxidat, cu

aspect brunat;
TECU PATINA – pretratat pentru

aspect patinat.
Zincul este un material care s-a

consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de acest
material, multe din clãdirile de pres-
tigiu construite în perioada interbe-
licã fiind acoperite cu zinc. Un aliaj
de tipul Rheinzink® se obþine din zinc
electrolitic cu grad de puritate ridicat,
prin adãugarea unei cantitãþi bine
determinate de cupru ºi titan.

Tabla din zinc este rezistentã la
diferenþele de temperaturã, este
ignifugã ºi anticorosivã. Durata de
viaþã a învelitorilor din tablã de zinc –
chiar ºi în condiþii de mediu nefavora-
bile – este de cel puþin 80-100 de ani.

Un exemplu de aliaj de aluminiu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este Falzonal
de la firma NOVELIS (Germania).
Falzonalul este un amestec de aluminiu,
mangan ºi magneziu care asigurã
materialului maleabilitate. Falzonal
este vopsit PvdF în culori variate
(garanþie de minimum 10 ani a strãlu-
cirii vopselei) ºi lãcuit cu lac poliester
pe interior.

Proiectele de construcþii la care
poate fi utilizatã tehnica fãlþuirii sunt
foarte diverse ºi includ:

locuinþe private: case, vile,
blocuri mansardate etc.;

show-room-uri, magazine;
spaþii expoziþionale;
sãli de sport, bazine de înot;
clãdiri cu destinaþie turisticã:

hoteluri, cabane, pensiuni;
biserici;
obiective publice de prestigiu:

palate, muzee, imobile oficiale etc.

Materialele prezentate, precum ºi
utilajele ºi sculele necesare prelu-
crãrii lor sunt oferite de cãtre firma

Str. Siriului 60A,
Sector 1, Bucureºti.

Tel.: 021-232.12.55, Fax: 021-232.06.29.













...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 12 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România



Vã aºteptãm la
CONSTRUCT EXPO-ANTREPRENOR,
la standul nostru amplasat
pe Aleea Centralã
a Complexului
Expoziþional
ROMEXPO.
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INTERMAT 2006
POTAIN LANSEAZÃ NOI MODELE „IGO” 

Concret, POTAIN va expune
14 macarale dintre care 3 macarale
autoridicãtoare din gama Igo, printre
care ºi noile modele Igo 11 ºi Igo 22.
De asemenea, la expoziþie va fi
prezentã ºi macaraua Igo 50, cea mai
mare din aceastã gamã. În plus,
Potain va expune ºi noile sisteme de
siguranþã ºi avertizare în condiþii
nefavorabile de lucru (vânt puternic).

Noul model Igo 22 este disponibil
cu braþul de 26 m sau de 28 m. Igo 22
are capacitatea maximã de 1,8 t.

Versiunea de macara cu braþul de 26 m
are capacitatea maximã de 1 t, la raza
maximã. Varianta de braþ de 28 m are
capacitatea maximã 850 kg, la raza
maximã.

Modelul Igo 22 se distinge faþã de
competitori ca fiind singura macara
din aceastã gamã, capabilã sã lucreze
la 230 V monofazat sau 400 V, în
varianta standard. Potain oferã, de
asemenea, varianta cu braþ mai scurt
pentru a optimiza diagrama de
sarcinã.

Noul model Igo 22 este dotat cu
variator de frecvenþã pentru dispozi-
tivul de ridicare, ceea ce conferã
vitezã de lucru sporitã ºi o producti-
vitate mai mare pe ºantier. Sistemul
de deplasare a cãruciorului ºi meca-
nismul de rotire sunt dotate tot cu
variatoare de frecvenþã, astfel încât
manevrarea macaralei se face lin ºi
silenþios.

Siguranþa pe ºantier rãmâne o pri-
oritate, Igo 22 având patru indicatori
(care monitorizeazã raza, înãlþimea,
sarcina ºi momentul), conectaþi la
instalaþia de comandã ºi control.
Toate mecanismele macaralei sunt
dispuse într-un spaþiu uºor accesibil,
la baza macaralei, iar dispozitivul de
comandã radio permite operatorului
manevrarea macaralei de la distanþã
în condiþii de vizibilitate excelentã.

Al doilea model nou este Igo 11,
care are capacitatea maximã de 1,3 t
ºi un braþ de 18 m. Poate sã ridice
pânã la 650 kg la raza maximã ºi are
înãlþimea sub cârlig de 16 m. Ca ºi la
celelalte modele, Igo 11 dispune de
variator de frecvenþã la dispozitivul
de ridicare, ceea ce permite o
manevrare precisã a sarcinii ºi exce-
lente viteze de ridicare. Acest model
are un consum foarte redus de
energie.

Echipamentul este uºor de trans-
portat, pe trailer sau pe axele proprii,
având o gardã la sol mare, astfel încât
accesul în ºantier sã fie facil.

Confruntãrile pe piaþa concurenþialã din sfera construcþiilor sunt, cum se spune, un lucru la „modã” pe plan
european sau pe mapamond.

Firme de prestigiu ºi nu numai se prezintã la manifestãrile expoziþionale cu tot ceea ce au mai performant în
vederea câºtigãrii a tot mai mulþi clienþi.

În domeniul ofertei de utilaje pentru construcþii, „lupta” se duce „corp la corp”, produsele fiind armele aruncate în atac.
Dacã ne referim la o grupã mare ºi importantã din categoria acestor utilaje, este bine sã ºtim cã în 2006, la Paris

are loc cel de-al doilea mare târg în domeniu dupã Bauma (Germania). Este vorba despre INTERMAT care se
desfãºoarã din 3 în 3 ani.

Ediþia din acest an reuneºte în concurs, în luna aprilie, expozanþi de înaltã clasã tehnicã ºi tehnologicã. INTERMAT
este în 2006 cel mai mare târg de utilaje de construcþii.

Una dintre puternicele firme prezente la Paris este POTAIN, care lanseazã cu acest prilej noi modele „Igo”.
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Alte avantaje ale acestui model
sunt: spaþiul de amplasare redus ºi
raza de acþiune micã; aceste facilitãþi
fac din Igo 11 macaraua idealã pentru
renovarea clãdirilor în centrele
istorice ale oraºelor, de exemplu
unde accesul ºi zonele de operare
sunt drastic limitate.

Adiþional faþã de noile modele,
POTAIN va promova ºi ultimele
tehnologii în acest domeniu:

• „Dialog Wind Igo” ºi „Top Zone”
ambele disponibile la modelele mai
mari decât Igo 12. 

Sistemul „Dialog Wind Igo” moni-
torizeazã viteza vântului; în cazul în
care acesta ajunge la 50 km/h averti-
zarea sonorã este pornitã, iar dacã
viteza depãºeºte 72 km/h funcþionarea
macaralei este întreruptã.

A doua opþiune, „Top Zone”, este
un sistem auxiliar al dispozitivului de
comandã radio, pentru prevenirea
intersectãrii razelor de lucru a maca-
ralelor, atunci când acestea sunt
apropiate. 

Tabelul 1: Caracteristicile noilor modele Potain.

IGO 22
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Siguranþa structuralã ºi calitatea execuþiei
Petru MIHAI,  Nicolae FLOREA – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi,

Ioan TUNS – Universitatea „Transilvania” Braºov

Sistematizarea pe criterii riguroase
a informaþiilor privind diverse defecte
ºi avarii constatate în construcþii a per-
mis obþinerea unei baze complexe de
date, pentru un numãr însemnat de ele-
mente ºi obiective existente, sub aspec-
tul clasificãrii cauzelor, al naturii, al
sferei de extindere ºi al frecvenþei de
apariþie a disfuncþionalitãþilor.

Colectarea ºi sistematizarea infor-
maþiilor, care caracterizeazã defectele
ºi avariile înregistrate, reprezintã faza
primarã a unui proces mai complex,
prin care se urmãreºte:

prelucrarea statisticã a infor-
maþiilor, operaþie care necesitã în pre-
alabil o prezentare tipologicã a
acestora, în vederea încadrãrii într-o
matrice unitarã;

efectuarea unei analize detaliate a
cazurilor reprezentative, întâlnite cu o
frecvenþã ridicatã ºi care prezintã impli-
caþii economice deosebite, în scopul
alegerii celor mai indicate metode de
remediere ºi de preîntâmpinare a pro-
ducerii accidentelor în viitor.

Astfel, rezultatele unei cercetãri efec-
tuate asupra a 800 de avarii, constatate
la construcþii executate în Europa, aratã cã:

52% din avarii s-au produs la
construcþiile civile ºi numai 22% la
cele industriale;

63% din avarii au reprezentat
cedãri ale structurilor, iar 37% au fost
rezultatul producerii unor deformaþii
sau stãri de  fisurare, situate peste limi-
tele admisibile;

36% din erorile de proiectare ºi
54% din erorile de execuþie au apãrut
ca urmare a insuficienþei cunoºtinþelor
tehnice;

63% din avarii au avut la origi-
ne încãlcarea regulilor generale de
execuþie ºi exploatare ºi 16% s-au
datorat nerespectãrii prescripþiilor
specifice.

Efectul favorabil exercitat de verificãrile
ºi controlul suplimentar, desfãºurate în
scopul evitãrii erorilor grosolane, este pus
în evidenþã de urmãtoarele constatãri:

52% din erorile construcþiilor au
fost depistate pe durata execuþiei, 45% în
timpul exploatãrii ºi 3% dupã demolare;

55% din erori pot fi descoperite
prin control suplimentar, 32% fãrã un
astfel de control, iar la 13% din
cazuri nu a fost posibil sã fie identifi-
cate greºelile sãvârºite.

Din cele prezentate, rezultã impor-
tanþa deosebitã pe care o poate exercita
efectuarea corectã ºi la timp a  controlului
de calitate, în scopul diminuãrii influ-
enþei exercitate de erorile grosolane
(greºeli) asupra siguranþei construcþiilor.

Deºi o serie de specialiºti în dome-
niu sunt de pãrere cã erorile grosolane
nu trebuie luate în considerare,
întrucât pot fi sesizate în urma unui
control de rutinã, consecinþele aces-
tora fiind eliminate sau diminuate în
cea mai mare mãsurã, practic, acestea
se situeazã la originea celor mai multe
accidente [1].

Din acest motiv, numeroºi cercetã-
tori sunt de pãrere cã problema
esenþialã a siguranþei structurilor o
reprezintã tocmai apariþia erorilor
grosolane, comise de persoane impli-
cate în procesele de realizare a con-
strucþiilor, ºi nu lipsa de rafinament a
prescripþiilor.

Ca urmare a unei concepþii eronate,
s-a ajuns la situaþia ca cea mai mare
parte a eforturilor sã fie depuse în
scopul rezolvãrii unor probleme teo-
retice ºi matematice. Examinarea
stãrii reale de avariere a structurilor a
arãtat cã lipsurile manifestate în operaþii
de verificare constituie cauzele esenþiale
ale scãderii siguranþei structurale [2].

În concluzie, acþiunile întreprinse
în vederea perfecþionãrii teoriei sigu-
ranþei construcþiilor, materializate
prin norme tehnice elaborate pe baze
probabilistice, trebuie armonizate cu
cele ce vor fi depuse pentru evitarea
greºelilor grosolane. Acestea, în diverse
faze de activitate, au ºanse ridicate
de a se situa la originea producerii
accidentelor.

În þara noastrã s-au înregistrat
unele greºeli de concepþie, urmate de
accidente (chiar sub încãrcãri de
intensitate moderatã), greºeli de exe-
cuþie (evidenþiate, mai ales, de cutremure)

ºi, în special, greºeli în procesul de
exploatare, soldate cu deteriorarea
gravã a unor structuri.

Unitãþile puternice de proiectare
dispun de un sistem bine pus la punct
de urmãrire ºi control al activitãþilor
specifice, ceea ce face improbabilã
sãvârºirea unor greºeli grave de
proiectare. Drept urmare, atenþia ar
trebui orientatã, în special, asupra
controlului execuþiei ºi a modului de
exploatare, date fiind consecinþele,
tot mai evidente, ale agresivitãþii fizico-
chimice exercitate asupra betonului
armat.

Situaþia s-a modificat radical în
condiþiile actuale când, prin dispa-
riþia marilor institute de profil (majori-
tatea de nivel naþional), activitãþile de
proiectare s-au disipat în cadrul a
nenumãrate unitãþi minuscule, lipsite
de posibilitatea de a beneficia de
serviciile unor specialiºti competenþi
ºi cu experienþã în domeniu.

Nici chiar instituþia „verificato-
rilor atestaþi”, conceputã ºi introdusã
în scopul eliminãrii deficienþelor
previzibile ca urmare a apariþiei ate-
lierelor de mici dimensiuni, lipsite de
forþã materialã, dar mai ales de
capacitate de creaþie tehnicã pentru
a face faþã rigorilor concurenþei din
cadrul unei economii de piaþã, nu
reuºeºte sã asigure decât parþial cali-
tatea corespunzãtoare a documenta-
þiilor de execuþie.

Dacã, în procesul de proiectare nu
se produc, în mod curent, greºeli
grave, în schimb, pe durata execuþiei,
pot apãrea frecvent astfel de deficienþe,
greu de depistat în fazele incipiente.

Elementele ºi structurile din beton
armat sunt puþin solicitate pe durata
unei exploatãri normale ºi, în majori-
tatea covârºitoare a situaþiilor, nu-ºi
dezvãluie eventualele defecte ale
structurii interne (aºa cum se întâm-
plã cu lucrãrile de instalaþii).

În cadrul unor elemente sau sub-
ansambluri structurale se întâlnesc,
nu de puþine ori, vicii ascunse, fãrã sã
existe indicii sau forme de mani-
festare exterioarã a acestora. În situaþii
de acest gen, avaria poate fi declanºatã

În general, vorbind despre construcþii, putem afirma fãrã tãgadã cã un element hotãrâtor îl reprezintã influenþa calitãþii
execuþiei asupra siguranþei structurale a construcþiilor. Legãturile dintre calitatea execuþiei ºi siguranþa în exploatare,
precum ºi mãsurile ce trebuie luate pentru sporirea siguranþei ºi durabilitãþii structurilor sunt cerinþe ºi argumente pentru
toþi cei ce participã la realizarea unei investiþii.

În numeroase þãri, studierea sistematicã a defectelor ºi avariilor apãrute în construcþii, sub aspectul efectelor
exercitate asupra siguranþei, constituie o preocupare permanentã a specialiºtilor.

La noi în þarã, nu pot fi remarcate activitãþi susþinute de cercetare întreprinse în scopul identificãrii factorilor
posibili de risc (mai ales a cauzelor capabile sã genereze situaþii destabilizatoare), ceea ce influenþeazã negativ
procesele de cunoaºtere ºi stãpânire a unor aspecte esenþiale privind siguranþa structuralã.

continuare în pagina 108



NOI MACARALE
pentru ºantierele de construcþii

„Dacã în anul 2005 am
reuºit sã ne dotãm cu 2 maca-
rale turn LIEBHERR 154EC-H6,
cu montarea, ancorarea,
exploatarea (operatori) service
pentru macarale turn LIEBHERR
de ultimã generaþie, ºi anume
245EC-H12 ºi 420EC-H16, pre-
cum ºi cu dotarea a 3 macarale
KROLL K31E, K25D, K30-33 cu
montare rapidã, anul 2006 va
completa „zestrea“ tehnicã prin
dotarea societãþii noastre cu
macarale turn ºi macarale cu
montare
rap idã ,  de
ultimã gene-
raþie de tipul 

TEREX COMEDIL.
În prima fazã,  vom achizi þ iona

2 macarale turn TEREX COMEDIL, una
de tipul CTT 141A-6 TS16 ºi una de tipul
CTT 161A-8 TS 16 având atât comandã
radio de la sol, cât ºi cabinã panoramicã
rotitoare cu încãlzire ºi iluminare

(echipament pentru temperaturi
joase, mecanismele funcþio-
nând cu convertizor – cu
pornire ºi oprire linã, fãrã ºocuri
sau bruscãri). Ca noutate, ele nu
au tronson de vârf de turn.

Ne vom dota ºi cu macarale
cu montare rapidã TEREX
COMEDIL tipul CBR-28H-2.5,
CBR-32H-4.

Vreau sã fac o precizare:
macaralele turn ºi macaralele
cu montare rapidã din gama
TEREX COMEDIL vor fi cele

c a r e  v o r
concura
foarte serios
macaralele
LIEBHERR. Pãrerea mea este cã, la ora
actualã, acestea depãºesc din toate
punctele de vedere alte tipuri de maca-
rale turn, existente în þara noastrã ºi în
lume,  prin: concepþie construcþie meta-
licã ºi mecanisme, fiabilitate, preþuri
de livrare.“

Se pare cã anul 2006 este de bun augur pentru relansarea pe o scarã largã a unui volum sporit de investiþii, fapt
care trezeºte un real interes din partea celor chemaþi sã susþinã din punct de vedere tehnic ºi material folosirea la
maximum a tuturor resurselor de care dispun.

Dl ing. Mihai Pârlea, director general, vã face cunoscute noile utilaje pe care le  puteþi folosi prin închirierea de la SC Meconer.
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de o influenþã minorã, care acutizeazã
efectul defavorabil al viciilor ascunse,
generate de execuþia necorespunzã-
toare ºi folosirea neraþionalã a mate-
rialelor (betoane sau armãturi de
calitãþi diferite de cele prevãzute în
proiect, nerespectarea reþetelor de
preparare a betoanelor sau folosirea
unor procedee inadecvate de punere
în operã).

Degradarea structurii interne a
betonului armat se caracterizeazã
printr-o evoluþie progresivã în timp,
eventuala stare de avarie putând fi
sesizatã în timp util ºi, în consecinþã,
prevenitã.

Din acest motiv, este necesar sã se
exercite sistematic ºi competent con-
troale asupra modului de comportare
a construcþiilor, pe toatã durata exis-
tenþei acestora (mai ales în cazul
obiectivelor de interes major, când se
aplicã soluþii constructive sau materiale
noi, pentru care nu s-a acumulat sufi-
cientã experienþã sau în cazul con-
strucþiilor la care existã suspiciuni în
privinþa calitãþii).

Un control obiectiv ºi, în conse-
cinþã, cu adevãrat eficient, nu poate fi
efectuat decât din exteriorul sferei de
interese, de cãtre instituþii sau persoane
imparþiale, care nu sunt subordonate
factorilor implicaþi în realizarea obiec-
tivului respectiv (proiectant, executant
sau beneficiar).

Controlul nu trebuie sã se refere
numai la calitatea betonului (aºa cum
se procedeazã în mod curent), nu de
puþine ori constatându-se abateri
serioase de la modul corect de dis-
punere a armãturilor, mai ales în pri-
vinþa etrierilor din stâlpi ºi grinzi,
aceºtia neregãsindu-se la poziþia ºi în
cantitatea prevãzutã prin proiect.

Urmãrirea calitãþii lucrãrilor de
construcþii nu trebuie sã se refere
numai la execuþia în sine, procesul
urmând sã includã ºi materialele uti-
lizate, cu excepþia betonului, care
parþial este procurat prin staþii cen-
tralizate, fapt ce îl situeazã în afara
activitãþilor desfãºurate pe ºantier.

Este necesar sã se acorde atenþie
tuturor parametrilor de stare ºi nu
numai rezistenþelor mecanice ale
materialelor, deoarece la unele
oþeluri (semidure), problema defor-
maþiei limitã prezintã o importanþã
aparte, de multe ori fiind ignoratã sau
apreciatã într-o mãsurã insuficientã.

În decursul timpului, construcþiile
sunt supuse influenþei unei multitudini
de factori care acþioneazã asupra
lor, motiv pentru care trebuie perma-
nent supravegheate ºi recondiþionate.
Neefectuarea la timp a lucrãrilor de
reparaþii sau consolidare poate con-
duce la deteriorarea gravã a clãdirilor,
utilajelor ºi instalaþiilor, la înrãutãþirea
condiþiilor de siguranþã ºi confort, deter-
minând simultan creºterea considera-
bilã a costului lucrãrilor de reabilitare.

În urma cutremurelor din ultimul
sfert de secol, s-a ridicat în mod serios
problema adoptãrii mãsurilor cuve-
nite în vederea pãstrãrii în siguranþã a
fondului construit existent.

Rezultatele acþiunilor întreprinse
pot fi considerate satisfãcãtoare, mai
ales sub aspect teoretic, vizând
îmbunãtãþirea prescripþiilor tehnice.

În schimb, eforturile depuse în
vederea transpunerii în practicã a
mãsurilor de reabilitare preconizate
de specialiºti sunt mult mai puþin
consistente, foarte puþine proiecte de
consolidare întocmite în ultimii ani
fiind materializate, datoritã subfi-
nanþãrii lucrãrilor de acest gen.

Lipsa confortului termic al
locuinþelor, ca urmare a fenomenului
de condens, este influenþatã, pe lângã
erorile de execuþie, ºi de greºeli de
proiectare. Realizarea izolãrii termice
suplimentare la construcþiile existente
constituie o problemã cu multiple
aspecte economice ºi sociale, care
impun gãsirea unor soluþii raþionale,
sub aspectul consumului de energie, al
materialelor deficitare ºi al dificultãþilor
de ordin tehnologic.

În privinþa construcþiilor existente,
este deosebit de dificil sã fie evaluat
cantitativ gradul în care siguranþa
acestora s-a diminuat, deoarece nu
pot fi stabilite cu precizie natura,
influenþa ºi ponderea factorilor care
au generat situaþii defavorabile.

Chiar dacã se þine cont numai de
doi parametri esenþiali, cum sunt
proiectarea iniþialã a structurii de rezis-
tenþã ºi execuþia acesteia, nu este uºor
de stabilit în ce mãsurã intervine fiecare
în compromiterea integritãþii unei con-
strucþii, ca urmare a consumãrii unui
eveniment deosebit, aºa cum este un
seism de intensitate semnificativã.

La proiectare, pe lângã comiterea
unor greºeli de concepþie referitoare
la conformarea antiseismicã sau de
detaliu (subdimensionarea ºi/sau
alcãtuirea necorespunzãtoare a unor
secþiuni din beton armat), sunt adop-
tate ºi mãsuri de armare acoperitoare,
capabile sã suplineascã o parte din
incertitudinile menþionate. Pe de altã
parte, în procesul de execuþie, pot
apãrea defecte numeroase ºi grave, o
parte din acestea fiind ascunse vederii
(calitatea necorespunzãtoare a betoa-
nelor, nerespectarea dimensiunilor, a
cantitãþii sau calitãþii armãturii pre-
vãzute în proiect etc.).

Nu este posibil sã fie evaluatã cu
precizie mãsura în care, prin cumula-
rea plusurilor cu minusurile apãrute
în proiectare ºi execuþie, efectele s-au
compensat sau nu [3].

Se apreciazã doar cã, micºorarea
siguranþei, cauzatã de deficienþele
manifestate în cadrul unei anumite
activitãþi, nu poate fi, de regulã, com-
pensatã prin risipa înregistratã în
cadrul altei activitãþi, iar când aceastã
situaþie devine posibilã într-o oare-
care mãsurã, conduce la costuri
suplimentare. Astfel, evitarea con-
secinþelor unor greºeli de proiectare
sau execuþie, prin sporirea coeficien-
tului general de siguranþã, este în
mãsurã sã evite un anumit numãr de
accidente, consumând însã resurse
însemnate.

Devine evidentã necesitatea asigu-
rãrii unei calitãþi superioare a lucrãrilor
de construcþii, în scopul realizãrii sigu-
ranþei în exploatare, concomitent cu
utilizarea eficientã a resurselor materiale
ºi de concepþie, calitatea ridicatã, fiind
capabilã sã genereze avantaje econo-
mice considerabile.

Pentru a se  obþine sporirea  sigu-
ranþei  ºi  durabilitãþii structurilor, este
indicat sã se recurgã la :

utilizarea betoanelor compacte,
cu grad de impermeabilitate ridicat;

folosirea cimenturilor rezistente
la acþiuni fizico-chimice agresive;

stabilirea convenabilã a grosimii
stratului de acoperire cu beton a
armãturilor;

prevederea de tencuieli protec-
toare, pe bazã de cimenturi rezistente
la acþiuni agresive;

aplicarea unor straturi peliculo-
gene cu rol de protecþie pe suprafeþele
elementelor expuse atacului coroziv.

În vederea diminuãrii, în cât mai
mare mãsurã, a numãrului ºi impor-
tanþei consecinþelor exercitate de
defectele de execuþie, se impun urmã-
toarele mãsuri:

respectarea strictã a  detaliilor ºi
indicaþiilor prevãzute în documen-
taþia tehnicã;

introducerea în operã a materi-
alelor (betoane ºi armãturi) de calitãþile
ºi în cantitãþile prescrise de proiectant;

tratarea în mod corespunzãtor a
feþelor vizibile, în cazul elementelor
expuse atacului agresiv;

Refacerea siguranþei structurale a
construcþiilor care au suferit degradãri
sau avarii, scontatã a se obþine prin
mãsurile menþionate mai sus, trebuie
însoþitã de:

informarea unui cerc cât mai
larg de specialiºti asupra cauzelor
care au determinat apariþia diverselor
tipuri de defecte, în scopul identi-
ficãrii cauzelor care le-au generat ºi
al prevenirii reapariþiei acestora în
viitor;

reducerea cheltuielilor de exper-
tizare, proiectare ºi reabilitare sub
aspectul consumurilor de materiale ºi
de manoperã, prin aplicarea celor mai
eficiente soluþii cunoscute la momen-
tul respectiv;

îmbunãtãþirea calitãþii ºi concep-
þiei lucrãrilor de proiectare ºi exe-
cuþie, precum ºi a prescripþiilor de
calcul ºi alcãtuire, pentru a asigura
durabilitatea ºi confortul optim.
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ELMAS SRL Braºov, societate certificatã ISO 9001:2000,
având o ofertã completã de instalaþii de ridicat este, din
anul 2001, partener exclusiv al companiei BKG, pentru
ascensoare destinate transportului de persoane ºi materiale.

Noul produs dezvoltat, ascensorul adaptat special
pentru vile, este acum disponibil ºi pe piaþa româneascã. 
Puteþi, deci, din acest moment sã beneficiaþi ºi dvs. de
un ascensor creat exclusiv pentru transportul persoanelor

în cadrul clãdirilor tip vilã.
Ascensorul este livrat împreunã cu
structura autoportantã, realizatã
din profile metalice galvanizate.
Sunt disponibile douã modele
pentru 300 kg (4 persoane) ºi,
respectiv, 400 kg (5 persoane).
Printre caracteristicile importante
ale ascensorului, putem aminti:

echipare cu uºi manuale cu
deschidere lateralã ºi prevãzute cu
fereastrã de vizitare; 

închidere mecanicã a uºii;
iluminatul cabinei realizat cu 4 spoturi;

panoul de comandã din inox
satinat, pe toatã înãlþimea cabinei; 

podea cu suprafaþã cauciu-
catã pentru trafic intens; 

cursa ascensorului este de
maximum 9 m, respectiv maxi-
mum 4 staþii;

panoul de comandã princi-
pal Siemens este prevãzut cu
modul de alimentare în caz de
cãdere de tensiune;

spaþiul de siguranþã inferior
este de minimum 0,10 m, iar cel supe-
rior, de minimum 2,6 m. Ascensorul este
realizat conform cu Directiva de Maºini 98/37/CE, respectiv
Hotãrârea de Guvern nr.119/05.02.2004.

Prin reþeaua de puncte de lucru (Bucureºti, Constanþa,
Suceava, Timiºoara, Târgu-Mureº ºi Zalãu), aflatã în con-
tinuã dezvoltare, ELMAS vã oferã pachetul complet de
produse, servicii ºi soluþii în domeniul instalaþiilor de ridicat,
respectiv ascensoare ºi scãri rulante. 

Ascensor
pentru vila dumneavoastrã

Partener
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TEHNOLOGII AVANSATE
Soluþii complete ºi sigure pentru acces ºi lucru la înãlþime (III)

(continuare din numãrul 12)
Luna martie aduce în atenþia uti-

lizatorilor de echipamente ºi utilaje
de construcþii târgul Construct Expo,
unde firma Industrial Access se pre-
zintã cu o gamã variatã de nacele ºi
platforme de lucru la înãlþime.

Pe toatã durata târgului, echipa
Industrial Access oferã consultanþã
vizitatorilor interesaþi de achizi-
þionarea de utilaje, asupra utilitãþii,
modalitãþii de funcþionare ºi avanta-
jelor pe care le prezintã faþã de
modalitãþile clasice de lucru
la înãlþime.

De asemenea, în perioada
desfãºurãrii târgului, Industrial
Access pune la dispoziþia
celor interesaþi echipamente
la preþuri promoþionale.

Industrial Access urmã-
reºte sã devinã un important
jucãtor pe piaþa echipa-
mentelor de lucru la înãlþime,
prin deþinerea unei oferte
variate de echipamente noi ºi
second hand ºi prin oferirea
de servicii conexe.

Având la bazã relaþii cu
cei mai mari producãtori de
nacele ºi platforme de lucru
la înãlþime, ca de exemplu,
JLG Industries sau Niftylift,
Industrial Access are un
avantaj în faþa competitorilor
locali prin oferirea unor pro-
duse de calitate superioarã,
cu tehnologie avansatã ºi la
preþuri competitive adaptate la
condiþiile pieþei din România.

De asemenea, calitatea serviciilor
de service ºi experienþa echipei, inter-
venþia în timp scurt, de 24 pânã la
48 de ore, pentru a rezolva eventu-
alele probleme ivite, conferã un atu
în faþa concurenþei.

Condiþiile contractuale de închi-
riere pentru un utilaj includ urmã-
toarele obligaþii din partea locatorului:
sã efectueze instruirea persoanei
numite de chiriaº, în vederea manipu-
lãrii corecte a echipamentului (în cazul
închirierii fãrã operator), sã asigure

asistenþa tehnicã pe durata executãrii
contractului, sã se prezinte în termen
de 24–48 de ore de la solicitarea
chiriaºului pentru constatarea defecþi-
unilor ce pot apãrea în urma utilizãrii
echipamentului.

Bineînþeles cã ºi chiriaºul are
obligaþii pe durata desfãºurãrii unui
contract de închiriere, ºi anume: sã
foloseascã echipamentul închiriat
exclusiv destinaþiei sale, specificatã
în contractul de închiriere, conform
instruirii fãcute de cãtre locator, sã

asigure în condiþii corespun-
zãtoare întreþinerea echipa-
mentelor închiriate, sã
anunþe în scris, în termen de
maximum 24 de ore de la
constatare, locatorului orice
defecþiune sau funcþionare
necorespunzãtoare a echi-
pamentelor închiriate, sã
foloseascã echipamentul în
conformitate cu normele
legale în vigoare, în special,
dar nu numai, cu normele
ISCIR, protecþia muncii etc. 

În caz contrar, orice
daune rezultate din neres-
pectarea, încãlcarea totalã
sau parþialã a acestor norme
de cãtre chiriaº cad în sarcina
exclusivã a acestuia.

Pentru toate firmele care
deþin ºi/sau utilizeazã orice
tip de echipament de acces
ºi lucru la înãlþime, instru-
irea personalului deservent
reprezintã un imperativ legal
ºi nu numai.

IMPORT, DISTRIBUÞIE, VÂNZARE, ÎNCHIRIERE, SERVICE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE, FINANÞARE
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Industrial Access, prin experienþa
angajaþilor sãi, a considerat întotdea-
una siguranþa în exploatare ca fiind o
condiþie esenþialã a activitãþii sale.

Compania Industrial Access oferã
consultanþã completã pentru toate
aspectele legate de siguranþa ºi secu-
ritatea muncii în procesul de manage-
ment ºi control al acestor tipuri de
echipamente.

Societatea asigurã servicii calificate
pentru instruirea operatorilor ºi manipu-
lanþilor, prin instructori calificaþi, care
sunt gata sã ofere ºi servicii de consul-
tanþã pentru managementul clienþilor.

Conform legislaþiei ce reglementeazã
siguranþa ºi securitatea muncii,
precum ºi regimul echipamentelor ºi
utilajelor pentru lucru la înãlþime,
angajatorul este cel responsabil de
menþinerea acestor standarde. În acest
sens, vã stãm la dispoziþie cu servicii
de consultanþã calificate pentru acest
tip de echipamente.

Prin achiziþia utilajelor în sistem
leasing, beneficiaþi de urmãtoarele
caracteristici ºi avantaje:

Finanþare de pânã la 100%;
Nu este necesarã utilizarea inte-

gralã a capitalurilor proprii; 
Este o alternativã de finanþare pe

termen lung;
Ratele de leasing sunt deductibile;
Este o metodã avantajoasã chiar

ºi pentru finanþarea investiþiilor mari;
Puteþi intra în posesia bunurilor

la sfârºitul perioadei de contract;
Vã permite planificarea unui

buget sãnãtos;

Un capital operaþional sãnãtos
ºi un cash management sãnãtos ºi
eficient;

Condiþii flexibile de rambursare
în funcþie de fluxul de numerar;

Liniile de finanþare existente (în
special, cele bancare) pot fi utilizate
în alte scopuri;

Selectarea celui mai potrivit mana-
gement financiar pentru firma dvs.
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Centrale moderne
pentru prepararea betoanelor

Cerinþele actuale din domeniul preparãrii betoanelor au condus, inevitabil, la o anumitã structurare a ofertei pro-
ducãtorilor de instalaþii ºi echipamente pentru prepararea ºi punerea în operã a betoanelor, atât din punct de vedere
tehnologic, cât ºi al valorii adãugate prin „pachetele” de oferte ºi/sau servicii.

Firma Teka – Germania are o
experienþã de aproximativ 45 de
ani în proiectarea ºi fabricaþia sta-
þiilor ºi a malaxoarelor pentru
prepararea betoanelor, fiind o
prezenþã consacratã, dar ºi activã
în peste 44 de þãri de pe 5 conti-
nente, cu referinþe de vânzãri de
ordinul zecilor de mii de unitãþi.

Pornind de la aceastã experienþã
deosebitã, specialiºtii firmei Teka au
structurat portofoliul de produse dupã
mai multe criterii obiective.

Primul criteriu aplicat a fost cel al
produsului finit, rezultând astfel trei
game principale de malaxoare,
fiecare dintre ele cu multiple variante
dimensionale ºi de echipare:

Malaxorul tip „farfurie“ – la care
braþele purtãtoare ale ºapelor
amestecãtoare sunt antrenate direct
din rotorul central, cu posibilitatea
reglãrii pe verticalã ºi orizontalã a
acestora. Acest tip de malaxor este
destinat, în principal, preparãrii
betonului transportabil ºi industriei
fabricãrii sticlei, dar ºi altor aplicaþii
diverse.

Prin introducerea (opþionalã) a
unui agitator mecanic sau electro-
hidraulic, numãrul aplicaþiilor
posibile devine foarte mare ºi poate fi
folosit, inclusiv, la cele mai pre-
tenþioase operaþiuni de preparare a
elementelor prefabricate.

Malaxoarele cu axe planetare în
contracurent sunt dezvoltate, spe-
cial, pentru aplicaþiile din industria
prefabricatelor din beton, capitol la
care firma Teka exceleazã, fãrã a
neglija ºi celelalte produse finite. 

Malaxoarele cu dublu ax ori-
zontal sunt proiectate pentru aplica-
þiile de malaxare în regim de mare
uzurã, cum ar fi betoanele rutiere.

În aceste reþete intrã de obicei
multã piatrã concasatã, ceea ce
sporeºte foarte mult gradul de uzurã
la celelalte tipuri de malaxoare,
determinând înlocuirea înainte de
termen a elementelor de uzurã
(cãptuºeala malaxorului, braþele,
ºapele).

În fine, al doilea criteriu important
este cel al valorii investiþiei pentru
clientul final. Conform acestuia,
pentru fiecare nivel de productivi-
tate, existã variante considerate „de
lux”, dar ºi variante „economice”.
Ele diferã atât structural – structura
„grea” cu 2 etaje sau structura
„uºoarã” pe un etaj, cât ºi prin
nivelul dotãrilor, fiind însã posibile
ºi destule variante intermediare.

Modul de alimentare cu agregate
are o influenþã semnificativã asupra
preþului unei centrale, variantele cu
draglina fiind, în general, mai ieftine
decât cele cu buncãr liniar ºi bandã
predozatoare.

Indiferent însã de varianta tipo-
dimensionalã, toate centralele Teka
sunt de cel mai înalt nivel tehnologic,
automatizate ºi complet ecologice.

Valeriu DECIU – director general TEKA România
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Teka este lider al nivelului tehno-
logic din domeniu, stãpânind de
mulþi ani, cu succes de necontestat,
tehnologii precum determinarea con-
sistenþei betonului la fiecare ºarjã sau
a umiditãþii atât în agregate, cât ºi în
malaxor, prin metoda conductivã sau
prin cea cu microunde. Sunt elemente
esenþiale în prepararea prefabri-
catelor din beton, procese care, alã-
turi de controlul temperaturii ºi al
culorii, sunt primordiale pentru satisfa-
cerea cerinþelor moderne la standar-
dele actuale.

Diferitele niveluri de echipare a
sistemelor de comandã nu înseamnã
niveluri diferite de automatizare, ci
un numãr diferit de procese contro-
late de computer sau, dupã caz, faci-
litãþi suplimentare de vizualizare
sinopticã, de evidenþã a ºantierelor ºi
cl ienþi lor,  de gest iune ºi  factu-
rare/contabilitate.

De altfel, toate sistemele de
comandã au încorporate modemuri
pentru diagnosticare on-line, precum
ºi pentru asistenþã service software.

Complet ecologice, pachetele de
echipare a silozurilor de ciment
previn deversãrile de orice fel în
atmosferã; iar pentru reciclarea
apelor uzate, se recomandã sistemele
Bibko în douã trepte, cu recuperarea
apei uzate ºi a nisipului ºi reintro-
ducerea lor în reþetã pentru o
preparare perfect ecologicã a
betonului.

Adevãrata mãsurã a nivelului
tehnologic al firmei Teka este datã
însã de referinþele deosebite în apli-
caþiile pentru beton prefabricat, unde

tehnologia este mult mai pre-
tenþioasã, procedeele sunt mai
anevoioase ºi solicitã mãsurãtori mult
mai exacte. În acest domeniu, firma
Teka exceleazã, dupã cum se poate
constata ºi din proiectele realizate
pentru firma Elpreco – Craiova, con-
stând din linii complet automate
pentru fabricarea pavelelor, împre-
unã cu firma Zenith din Germania, ºi
pentru fabricarea þevilor din beton ºi a
cãminelor, cu firma Pedershaab din
Danemarca.

Gama dimensionalã a centralelor

de beton Teka cu un singur malaxor

porneºte de la 26 mc/orã ºi merge
pânã la 120 mc/orã, capacitãþi mai
mari fiind, de asemenea, posibile prin
combinaþii de câte douã malaxoare.

Nu în ultimul rând, soluþiile pro-
puse de firma Teka sunt flexibile,
croite dupã necesitãþile obiective
ale clientului ºi în considerarea
particularitãþilor fiecãrui proiect în
parte, iar asistenþa postgaranþie,
inclusiv furnizarea pieselor de
schimb se practicã la preþuri mai
mici decât media pieþei, clienþii
fiind consideraþi membri ai marii
familii Teka. 



BULDOEXCAVATOARE ARTICULATE
MULTIFUNCÞIONALE

ing. Cornel UDRESCU, director general – TRACTOR PROIECT COMERÞ, Braºov

Firma italianã FOREDIL MACCHINE este unul dintre pio-
nierii fabricanþilor de buldoexcavatoare din Europa ºi primul
care, în 1972, a construit un buldoexcavator articulat.

Dezvoltarea ulterioarã
s-a realizat pas cu pas,
prin acumulare de expe-
rienþã ºi prin preocuparea
permanentã de a rãspunde
cât mai bine cerinþelor
clienþilor.

Principalele etape parcurse sunt: 
introducerea transmisiei hidro-

statice, în 1982; 
cabina rabatabilã, ce asigurã accesul

uºor la motor pentru service, în 1983; 
dezvoltarea transmisiei de la

douã la patru game de viteze, în 1986; 
sistem de blocare a oscilaþiei

celor douã ºasiuri articulate, obþinând
astfel la nevoie un ºasiu rigid;

posibilitatea decuplãrii totale a
retroexcavatorului ºi, prin adãugarea
unor contragreutãþi, transformarea
acestuia într-un veritabil încãrcãtor
frontal. 

În anul 2000, este fabricat primul
buldoexcavator cu braþ de încãrcare
telescopic. 

Utilizarea de subansambluri ca:
motor termic, punþi, transmisii hidro-
statice etc., de la producãtori de
renume, precum ºi o concepþie tehnologicã bazatã pe
calitate ºi flexibilitate asigurã competitivitatea ºi diversi-
tatea produselor FOREDIL. 

În anul 2001, FOREDIL MACCHINE începe colabo-
rarea comercialã cu grupul grecesc RAM EUROPE, iar din
2004 devine componentã a acestui grup sub numele de
RAM ITALIA. 

Fabrica din Padova se întinde pe o suprafaþã de 13 000 m2,
din care 8 000 m2 în interior, asigurând, cu un colectiv de
cca 70 de tehnicieni, o producþie anualã de 300 – 400 de
unitãþi. 

Buldoexcavatoarele articulate FOREDIL acoperã o
gamã completã, de la 20 CP la 102 CP, formatã din
9 modele, din care 2 au braþul de încãrcãtor telescopic. 

Buldoexcavatoare articulate cu braþ de încãrcare rigid: 

Modelele CLX nu au cabina rabatabilã, accesul la
motor fãcându-se prin rabatarea scaunului, ºi nu au posi-
bilitatea demontãrii retroexcavatorului.

Buldoexcavatoare articulate cu braþ de încãrcare
telescopic: 

La toate modelele de buldoexcavatoare articulate, se
regãsesc urmãtoarele caracteristici tehnice: 

• Transmisie: hidrostaticã, Rexroth, cu pompã cu pis-
toane axiale cu debit variabil; reductor mecanic în douã
trepte; 4 roþi motoare (4 x 4); 4 game de viteze (2 lente ºi
2 rapide). 

Revista Construcþiilor martie 2006120



• ªasiu: articulat, cu articulaþie sfericã centralã, cu
sistem de blocare opþionalã. 

• Direcþie: hidrostaticã, cu funcþia de „load sensing“,
prin doi cilindri hidraulici cu dublã acþiune. 

- unghi de direcþie ±400

- unghi de oscilaþie ±120

• Punþi: ambele punþi rigide, cu reductoare planetare,
cu diferenþial blocabil opþional pe puntea spate. 

• Frâne: 
- de serviciu – cu discuri umede pe puntea spate; 
- de avarie ºi de parcare - manualã, pe puntea spate. 

• Instalaþie hidraulicã pentru echipamente: 
- pompã cu roþi dinþate, cu supapã de prioritate. 

• Cabinã: panoramicã, ROPS-FOPS, rabatabilã, cu
acces uºor la motor, cu scaun reglabil, rotitor, cu încãlzire
ºi ventilaþie, cu sistem de semnalizare, cu faruri proiec-
toare de lucru, girofar, douã oglinzi retrovizoare ºi ºtergã-
tor de parbriz cu apã. 

Tractorul multifuncþional AMBIENT 
În afara buldoexcavatoarelor prezentate, destinate mai

ales ºantierelor de construcþii, RAM ITALIA mai produce
un tractor multifuncþional care serveºte, în principal,
lucrãrilor de întreþinere ºi curãþenie în localitãþi. 

Pe tractorul de bazã, dotat cu
un motor Perkins de 113 CP ºi
cu cabinã cu douã posturi de
conducere, având comenzi pen-
tru deplasarea în ambele sen-
suri, se pot monta peste 50 de
tipuri de echipamente de lucru. 

În continuare, sunt prezentate câteva dintre variantele
de echipare ale tractorului AMBIENT. 

Detalii despre produsele prezentate ºi informaþii
despre celelalte tipuri de utilaje ºi echipamente marca
FOREDIL – RAM ITALIA, puteþi afla prin firma Tractor
Proiect Comerþ SRL din Braºov, distribuitor autorizat
pentru România, precum ºi prin Internet, la adresa
www.tpcom.ro.
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SC LUXFAN SRL – o ofertã cu putere!
IMPORTATOR DE ÎNCÃRCÃTOARE FRONTALE – LOCUST

L-752, L-853, L-903, L-1203
Societatea LUXFAN SRL Oradea, reprezentantul autorizat al firmei WAY INDUSTRY AS din Republica

Slovacia, producãtor de încãrcãtoare frontale, oferã pe piaþa româneascã toatã gama de încãrcãtoare LOCUST –
L-752, L-853, L-903, L-1203 ºi TALET 30 (utilaj de tractat tehnicã aeroportuarã).

Caracteristici tehnice
ale încãrcãtorului frontal L–1203

Este un încãrcãtor universal cu ºasiu pe
patru roþi, dirijat prin derapajul roþilor. Prin uti-
lizarea unui sortiment larg de accesorii, poate fi
folosit în toate ramurile economiei.
Date tehnice:
- înãlþimea încãrcãtorului                     2.145 mm
- lungimea încãrcãtorului cu cupã        3.745 mm
- lãþimea încãrcãtorului cu cupã           2.100 mm
Greutate:
- de exploatare 3.950 mm
- de transport 3.870 mm
- totalã 5.150 mm
Parametri de lucru:
- portanþa nominalã 1.200 kg
- punct de supraîncãrcare 2.400 kg
- viteza continuã în faþã ºi spate 11km/h
- volumul geometric al cupei 0,52 mc
- volumul cupei supraîncãrcate 0,65 mc
- forþa de rupere 29 kN
- forþa de acþionare 41 kN
Motorul:
- tip DIESEL YANMAR 4 TNE 98

în 4 timpi, cu injecþie directã,
rãcit cu lichid

- numãrul cilindrilor 4
- alezaj/ridicare 98/110 mm
- cilindrare 3.319 cmc
- sarcina nominalã 51kW/2500 rot./min.
Acþionare:
- tip hidrostatic
- hidrogenerator de reglaj   REXROTH A10 VG 45/45
- hidromotor constant MCR 5 H 565
- presiunea maximã de lucru 35 Mpa
Comandã:
- tip hidraulicã
- presiunea de lucru 2,5 Mpa
- direcþia prin   derapaj
Sistem hidraulic al instalaþiei de lucru:
- hidrogenerator REXROTH 1 PF 263-3x/038 RD
- distribuitor REXROTH SX 14
- presiune de lucru              16±0,5 Mpa
- supapã de compensare EATON 20 GPM
Transmisia:
- tip mecano-hidraulicã
- reductori laterali montabili individual cu

dantura frontalã a roþilor
Zgomot:
- valoarea medie a zgomotului maºinii      79 dB
- nivelul rezultant al acusticii motorului   105 dB
Pneuri:
- dimensiuni 105 x 18
- opþional 12,5 x 18
Frâne:
- de lucru (de exploatare)    inclusiv de acþionare în

poziþie neutrã
- de parcare hidraulicã (acþioneazã

automat dupã oprirea motorului)
Instalaþie electricã:
- polul legat de ºasiu 12 V (nul –)
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SC LUXFAN S.R.L. Oradea este,
de asemenea, importatoare de cio-
cane hidraulice ARROWHEAD
ROCKDRILL din Anglia.

Dacã vrei sã ºtii de ce ciocanele
Arrowhead Rockdrill reprezintã
prima opþiune a unui numãr din ce în
ce mai mare de clienþi din toatã
lumea, nu cãuta mai departe!
Design-ul ergonomic folosit de
Arrowhead asigurã echipamentului
fiabilitate ºi o duratã minimã de
amortizare.

De peste 20 de ani, compania
Arrowhead Rockdrill este un pro-
ducãtor de prim rang al uneltelor ºi
componentelor de schimb pentru cio-
cane hidraulice.

Având în prezent vânzãri la scarã
mondialã ºi o reþea de distribuþie
puternicã, Arrowhead Rockdrill nu este
numai singurul producãtor britanic

de ciocane hidraulice, ci a devenit
una dintre companiile cu o gamã
completã de ciocane hidraulice, unelte
ºi piese de schimb, deservind indus-
tria construcþiilor.

O datã cu noua serie de ciocane,
Arrowhead a recunoscut cã cererea
în industrie diferã de la un sector la
altul. În consecinþã, compania a creat
o serie de pickhammere hidraulice
care satisfac toate necesitãþile spe-
cialistului din construcþii de azi.

Seria „S” de la Arrowhead
oferã: o gamã completã de
ciocane care se adapteazã
oricãrui tip de excavator sau de
sanie portcuþit, sisteme de
reducere a presiunii asupra
transportoarelor, tehnologie „plug
and play” care simplificã opera-
þiile, testate în funcþiune în diverse

condiþii, testate ºi aprobate de O.E.M.,
proiectate pentru compatibilitate cu
toate tipurile de excavatoare.

Seria „Urban” de la Arrowhead
îmbinã avantajele design-ului sim-
plu, fiabil ºi solid cu unele caracte-
ristici tehnice, precum funcþionarea
silenþ ioasã,  amort izarea
reculului ºi lubrifi-
erea centralã.

CIOCANE HIDRAULICE ARROWHEAD ROCKDRILL – ANGLIA
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Sistemul pentru planºee [II]
DOKAFLEX

Aºa cum s-a prezentat în numãrul 12
al Revistei Construcþiilor, sistemul
DOKA pentru planºee este realizat în
mai multe subsisteme constructive, ºi
anume:

Dokaflex 1-2-4 – ca sistem ma-
nual ºi flexibil pentru planºee (vezi
numãrul anterior);

Doka Xtra – ca sistem manual,
cu tehnicã integratã de decofrare;

Mese Dokaflex – sistem de
cofrare suprafeþe mari (vezi numãrul
anterior);

Mesele Dokamatic – sistem de
cofrare super rapidã al planºeelor.

Beneficiile principale ale clientu-
lui utilizator de astfel de sisteme sunt:
simplitate constructivã – datã, în prin-
cipal, de numãrul mic de compo-
nente, flexibilitate, siguranþã în
utilizare la nivelul standardelor UE,
productivitate – conferitã de optimi-
zarea procesului de cofrare. Instalarea
se realizeazã practic fãrã eforturi de
proiectare, deservirea este simplã ºi
cu rezultate sigure, toate având ca
rezultantã plãci turnate de o calitate
impecabilã.

Doka Xtra
Avantajele sistemului sunt date

de utilizarea a doar 3 piese diferite,
complet compatibile, pentru uºurarea
logisticii de ºantier:

Grinda Doka H 20 Top de 2,65 m
lungime, atât ca grindã longitudinalã,
cât ºi transversalã;

Capul de decofrare Doka Xtra;
Popi Eurex cu numerotarea

gãurilor – 20 ºi 30 kN portanþã;
Elementele de tehnicã nouã sunt: 

paneluri cu ramã de poliuretan,
care conferã calitate superioarã
planºeului ºi au duratã mãritã de
viaþã;

grinda nouã H 20 Top, cu amor-
tizoare de capãt antiºoc;

capul de decofrare special Doka
Xtra, pentru stabilitate absolutã în
combinaþie cu popii Eurex.

Caracteristica principalã a acestui
sistem este economia de manoperã,
datã de procesul de decofrare presta-
bilit, care permite planificarea idealã
a forþei de muncã din ºantier.

De menþionat cã alegerea asterelii
rãmâne la latitudinea utilizatorului,
pentru orice imagine a betonului se
doreºte.

Panelurile Dokadur sunt de cel
mai înalt standard în domeniu, având
conturul sigilat cu poliuretan ºi
suprafaþa acoperitã cu particule de
corund, pentru o mai bunã rezistenþã
la uzurã ºi o mai bunã calitate a
suprafeþei betonului. 

Popii Eurex îndeplinesc cerinþele
standardului EN 1065 ºi, prin geome-
tria specialã a filetului, pot fi desprinºi
din lucrare chiar sub sarcini mari.
Numerotarea gãurilor reduce timpii
de cofrare.

Masa Dokamatic
Mesele Dokamatic sunt ansamble

care se livreazã gata montate pe
ºantier, în 4 formate standard: 4,0 m x
2,0 m, 4,0 m x 2,5 m, 5,0 m x 2,0 m
ºi 5,0 m x 2,5 m. La cerere, se pot
livra ºi formate dimensional speciale,
dupã necesitãþile clientului.

Ca structurã, ele se compun din
rigle metalice pentru masa Doka-
matic 12, grinzile H 20 Top, popi
Eurex pentru cofraje de planºeu
ºi un element de noutate – capul
Dokamatic 40.

Acest sistem poate susþine planºee
pânã la 85 cm grosime. 

Capul pivotant Dokamatic 40 este
prevãzut cu mecanism de rabatare,
uºor de acþionat ºi care permite blo-
carea în siguranþã a popilor meselor
Dokamatic în poziþia de lucru ºi în
douã poziþii de repaus, rabatate late-
ral, la 850 ºi 900.

Manevrarea meselor Dokamatic
este uºor de realizat cu:

furcã ºi schelã în consolã pentru
ridicarea simplã sub planºeu;

chingã textilã – pentru urcarea
pe planºeul urmãtor ºi încãrcare/
descãrcare pe autovehicul;

cãruciorul de mutare telescopic,
cu care o singurã persoanã poate
muta masa asamblatã cu toate acce-
soriile – inclusiv popii – pe un alt
amplasament.

Sistemul este dotat cu elementele
auxiliare necesare lucrului în sigu-
ranþã: elemente compensare, adap-
tãrile de margine planºeu, platformele
de lucru cu lãþimi de pânã la 1,50 m,
soluþii tehnice pentru adaptarea la
orice înãlþimi de planºeu.

Cadrele pentru masa Dokamatic
permit cofrarea planºeelor pânã la
7,0 m înãlþime, iar pentru înãlþimi de
peste 7,0 m se pot utiliza perfect
cadrele Staxo ale firmei Doka.

Construcþia compactã a acestor
mese permite un transport eficient,
pânã la 6 nivele de stivuire pe verti-
calã ºi pânã la 18 mese pe un autove-
hicul – deci, costuri reduse de
transport.

Utilizarea sistemelor Doka de
cofrare planºee înseamnã calitate, efi-
cienþã ºi siguranþã în construcþii.
Complementar, Doka România S.R.L
vã oferã servicii de proiectare a
soluþiilor de cofrare cu softuri dedi-
cate ºi realizate de personal tehnic
specializat. 
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Uzura instalaþiilor de prelucrare
genereazã noncalitatea agregatelor minerale

Ion-Jan NECªOIU – ICECON  SA Bucureºti

Din baza de date a Organismului
de inspecþie ICECON-INSPECT- RMEC
rezultã cã din totalul instalaþiilor de
producere a agregatelor naturale care
au fost supuse inspecþiei tehnice:

12% sunt instalaþii noi, de mare
productivitate cu sistem de comandã
automat sau semiautomat ;

18% sunt instalaþii de produc-
tivitate medie cu sistem de comandã
manual sau semiautomat ;

70% sunt instalaþii de micã pro-
ductivitate cu comandã manualã a
procesului de lucru.

Instalaþiile din aceastã ultimã cate-
gorie sunt vechi sau au fost încropite
dupã 1990 de micii întreprinzãtori,
folosind subansamble ºi echipamente
de cele mai multe ori vechi, provenite
din dezmembrarea staþiilor de sortare ce
au aparþinut unor trusturi de construcþii.
Din aceastã cauzã, s-au întâlnit situ-
aþii în care parametrii tehnici ai utila-
jelor componente nu sunt corelaþi.
De exemplu, viteza de transport a
benzilor e necorelatã cu productivi-
tatea concasoarelor sau a ciururilor
ori debitul apei de spãlare e necorelat
cu cantitatea de agregate ºi cu conþi-
nutul de impuritãþi.

Þinând seama de productivitãþile
acestor instalaþii, se poate aprecia cã
circa 35 – 40% din producþia de agre-
gate minerale se obþine în astfel de
echipamente tehnologice, care au o
pronunþatã uzurã fizicã ºi moralã.

Analizând instalaþiile de producere
a agregatelor minerale în funcþie de
componenþa utilajelor din fluxul
tehnologic, se constatã cã numai
43% din total sunt instalaþii care reali-
zeazã ºi concasarea agregatelor.
Din cauza consumului mare de
energie electricã ºi a costurilor de
producþie ridicate pe tona de agregate
concasate, pentru a putea rezista
competiþiei, multe societãþi au
renunþat la producerea de astfel de
agregate, deºi deþin instalaþii dotate cu
concasoare. Astfel, o mare parte din
materia primã – refuzul de ciur capãtã
alte destinaþii. Acest lucru are un
impact negativ asupra mediului prin
exploatarea intensivã ºi neraþionalã a
albiilor ºi platformelor râurilor, cu
consecinþe ce au fost constatate în vara
acestui an prin calamitãþile produse.
În situaþiile întâlnite pe teren, pon-
derea cea mai mare o reprezintã agre-
gatele provenite din albiile râurilor
învecinate instalaþiilor de sortare.

La instalaþiile care prelucreazã
agregate de carierã, îndeosebi la cele
vechi care nu dispun de separatoare
performante, apar probleme la înde-
pãrtarea sterilului (resturi vegetale,
pãmânt vegetal, argilã etc.). Acesta
neputând fi îndepãrtat în totalitate,
ajunge de cele mai multe ori în sortul
fin. Cum instalaþiile de producere a
agregatelor din cariere de cele mai

multe ori nu au în flux echipamente
de spãlare, sortul fin nu se încadreazã
în limitele prevãzute de standarde
în ceea ce priveºte conþinutul de
impuritãþi. În acest caz, sorturile care
nu corespund fie capãtã alte desti-
naþii, fie se transportã la instalaþii de
spãlare amplasate lângã surse de apã,
cum este cazul unor exploatãri din
munþii Dobrogei, unde agregatele
sunt spãlate în instalaþii amplasate
pe malul Dunãrii.

O problemã întâlnitã adesea în
inspecþiile tehnice o reprezintã starea
necorespunzãtoare a platformelor
depozitelor la sol ºi a padocurilor
despãrþitoare.

În majoritatea situaþiilor, descãr-
carea agregatelor pe benzi, din
buncãrul de alimentare, se face cu
ºibãre acþionate manual, fãrã sisteme
de vibrare.

În privinþa benzilor transportoare,
s-a constatat o uºoarã uzurã a
covoarelor din cauciuc, precum ºi
lipsa ºtergãtoarelor de bandã sau
amplasarea greºitã a acestora, astfel
cã materialul fin aderat la bandã era
desprins ºi curgea în depozitele de
agregate finite.

De remarcat cã la unele staþii de
sortare moderne, benzile trans-
portoare aveau ºtergãtoare de bandã
prevãzute cu pâlnii de captare ºi diri-
jare a materialului curãþat în afara
zonei de depozitare a sorturilor.

Documentele normative care reglementeazã calitatea în construcþii - Legea 10/1995, ghidul de practicã
NE 012/1999 ºi standardele în vigoare – impun ca materialele de construcþii, procedeele ºi echipa-
mentele tehnologice destinate producerii, transportului ºi depozitãrii acestora sã corespundã nivelurilor de
performanþã ºi calitate cerute, la realizarea unei construcþii.

Într-o asemenea situaþie se aflã ºi instalaþiile de producere a agregatelor minerale.
Cum starea tehnicã a acestor instalaþii are o influenþã directã asupra produsului obþinut, apare ca o necesitate

studierea influenþei neconformitãþilor apãrute la echipamentele tehnologice componente ale instalaþiei. Studiul de
faþã se bazeazã pe constatãrile fãcute în timpul inspecþiilor efectuate de comisiile de evaluare ale Registrului
Maºinilor ºi Echipamentelor de Construcþii, care a funcþionat pânã în august 2004, ºi ale Organismului de inspecþie de
terþã parte ICECON-INSPECT, înfiinþat conform SR EN 45004/1997 ºi acreditat RENAR.

continuare în pagina 134





Revista Construcþiilor martie 2006134

SORTAREA AGREGATELOR

Sortarea agregatelor se face, în
peste 95% din cazuri, pe ciururi
vibratoare dintre care majoritatea sunt
prevãzute cu instalaþii de spãlare cu
registre. Restul instalaþiilor au
spãlarea în  cuve cu palete agita-
toare sau pe ciurul rotativ. Din insta-
laþiile de sortare inspectate, 9% nu
aveau în dotare instalaþii de spãlare
agregate. La unele staþii spãlarea se
face numai la sortarea secundarã a
agregatelor.

Ciururile vibratoare inspectate
aveau dupã caz 1, 2, 3 sau 4 site.
Sitele se prezentau în douã variante
constructive, sârmã împletitã ºi tablã
perforatã.

La unele instalaþii de fabricaþie
strãinã, moderne, s-a întâlnit varianta
sitelor perforate din mase plastice,
alcãtuite din segmente asamblate
între ele. Unele ciururi aveau arcurile
amortizoare lipsã sau nefuncþionale.
Au fost întâlnite site uzate ºi chiar
rupte ori înfundate cu agregate (în
special cele din tablã perforatã),
jgheaburi de descãrcare uzate sau
incomplete.

CONCASAREA AGREGATELOR
Concasoarele cu care sunt dotate

instalaþiile de producere a agregatelor
minerale inspectate se pot împãrþi
dupã urmãtoarele categorii:

concasoare cu fãlci;
concasoare cu ciocane;
concasoare cu con;
concasoare centrifugale cu impact.

Cu ocazia verificãrilor s-au con-
statat uzuri avansate ale plãcilor con-
casoarelor cu fãlci, ale ciocanelor sau
blindajelor granulatoarelor, având ca
efect nerealizarea granulozitãþii ºi a
formei granulei.
SPÃLAREA ªI SORTAREA SORTULUI FIN

Spãlarea ºi sortarea sortului fin se
face în majoritatea situaþiilor într-un
clasor cu ºnec. În restul cazurilor
clasarea se face cu sisteme cu bandã
sau roatã desecatoare. În cazul cla-
soarelor cu ºnec, s-au întâlnit situaþii
în care melcul prezenta o uzurã relativ
mare, iar la instalaþiile cu bandã dese-
catoare, spãlarea era ineficientã din
cauza debitului ºi presiunii scãzute.

Depozitele finale de agregate se
prezintã, în general, sub forma unor
depozite la sol cu pereþi despãrþitori.

Au fost gãsite padocuri cu defec-
þ iuni ,  probleme de depozitare
necorespunzãtoare.

Într-un numãr mare de cazuri,
depozitarea se fãcea în grãmezi care
nu erau separate de pereþi despãrþi-
tori, existând posibilitatea de ameste-
care a sorturilor, sau acestea erau
inundate de apa provenitã din spãlare.

Au fost, de asemenea, semnalate
probleme  la sistemele de pompare ºi
circulare a apei de spãlare (în special
pierderi de apã uzatã care ajungeau
în depozitele agregatelor sortate).

Sistemele de spãlare nu erau pre-
vãzute în cele mai multe cazuri cu
dotãri eficiente de recuperare a apelor
uzate ºi cu bazine decantoare curãþate
ºi în bunã stare de funcþionare.

Instalaþiile de producere a agre-
gatelor vechi, cu uzurã tehnicã ºi
moralã avansatã, au o disponibilitate
tehnicã redusã.

Deoarece disponibilitatea tehnicã
reprezintã probabilitatea ca o maºinã
sã fie în stare de bunã funcþionare la
un moment dat, rezultã cã, cu cât
aceasta este mai micã, cu atât mai
mult creºte probabilitatea obþinerii
unui produs necorespunzãtor, proce-
sat de maºina respectivã. 

În graficele din fig. 1 se prezintã
legãtura dintre:

a) gradul de dotare – modernizare
al instalaþiilor de prelucrare agregate
minerale supuse inspecþiilor tehnice;

b) disponibilitatea tehnicã ºi 
c) calitatea procesãrii agregatelor.

CONCLUZII

Pentru asigurarea calitãþii agre-
gatelor naturale produse în instalaþiile
existente, sunt necesare :

modernizarea instalaþiilor uzate
moral ;

aplicarea unor programe de
mentenanþã preventivã, întocmite de
fiecare deþinãtor de astfel de instalaþii,
conform normativului privind mente-
nanþa echipamentelor de construcþii,
indicativ NE 003/1997 revizuit 2004;

efectuarea lucrãrilor de mente-
nanþã corectivã la timp ºi de bunã
calitate ;

respectarea ordinului 337/N/2000
privind inspecþiile tehnice la echipa-
mentele tehnologice de construcþii
aflate în exploatare ;

respectarea HG 2139/2004
privind prelungirea duratelor normale
de funcþionare a echipamentelor
tehnologice de construcþii. Fig. 1: Legãtura dintre gradul de modernizare ºi calitatea procesãrii

urmare din pagina 132 





Directorul executiv al firmei franceze Romania Partners,
domnul Alain Zenou, deja stabilit la Bucureºti, doreºte sã
aibã în perioada urmãtoare contacte cu mai multe firme
din þara noastrã.

Reprezentantul firmei iraniene Perlite Construction
Company, domnul Hossein Fathi, s-a interesat de capabi-
litatea firmelor româneºti de a lucra în strãinãtate. I s-a
reamintit domnului Fathi cã firmele româneºti au executat
de-a lungul timpului multe ºi diferite obiective în Iran.
I s-au pus la dispoziþie toate prospectele ºi fiºele existente
la târg.

Domnul Peter W. Beier, directorul de proiect al filialei
din Germania a firmei japoneze Taisei Corporation, a fost
interesat de societãþile care pot construi locuinþe. A primit
detalii asupra diferitelor firme implicate în construcþia de
locuinþe ºi în programele de locuinþe sociale ºi i s-au pus
la dipoziþie prospectele mai multor firme. De la aceeaºi
firmã japonezã, domnul Kazuhiko Minami, director general
adjunct, s-a interesat de constructorii de tunele ºi a solicitat
sã i se faciliteze contactele cu firme româneºti specializate
în acest domeniu. Societãþile Tunele Braºov, Metroul SA
Bucureºti ºi Tungal Metrou Bucureºti vor transmite, în
scurt timp, documentaþii cu privire la activitatea lor.

Un vizitator interesant a fost domnul Wilfred Fischer,
consultant în domeniul energetic, care intenþioneazã sã
contacteze parteneri români pentru construcþia de insta-
laþii ecologice de bioetanol ºi biogaz. El oferã proiectarea
ºi supervizarea construcþiei ºi a punerii în funcþiune.

Domnul Rudy Oestges, directorul firmei O-Metall din
Luxemburg care produce table profilate pentru
acoperiºuri (gen þiglã metalicã) din oþel zincat ºi vopsit
antiacid în mai multe straturi, a pus la dispoziþia ARACO
câteva casete cu utilizarea acestui material, precum ºi
prospecte pentru a fi difuzate constructorilor români ºi, în
special cãtre BADUC, cu care va lua ºi direct legãtura.

Din partea Universitãþii tehnice din Lubeck, standul a
fost vizitat de domnul prof. dr. ing. Dirk Strehlau, care a
preluat un set complet de documente pentru elaborarea
unui studiu despre construcþiile din estul Europei.

În afara unor diverºi oameni de afaceri, standul a fost
vizitat ºi de reprezentanþi ai patronatelor din Grecia, Saxonia
Inferioarã – Bremen ºi din Albania. Domnul ing. Shkelqim
Bumçi, directorul executiv al Asociaþiei constructorilor
albanezi (SNS), a propus ca, în perioada urmãtoare, sã fie
studiatã posibilitatea de convenire a unui acord de cooperare
între ARACO ºi SNS.

Standul ARACO a mai fost vizitat de domnul Ulrich
Paetzold, director general al FIEC, ºi de domnul dr. Wolfgang
Bayer, directorul patronatului constructorilor din landul
Saxonia Inferioarã. 

Tot la sfârºitul lui februarie 2006, ARACO a participat
la Conferinþa „Piaþa de construcþii în Europa Centralã ºi de Est“
în cadrul dezvoltãrii parteneriatului existent între ARACO
ºi Die Deutsche BauIndustrie, bazat pe Protocolul semnat
în 2005 la Berlin. Evenimentul a fost organizat sub patronajul
Ministerului Federal al Economiei ºi Tehnologiei, în cadrul
Bautec – Berlin.

Principalele tematici abordate în cursul conferinþei au fost
legate de impactul extinderii comunitare în aceastã parte a
Europei, principalele reþele transeuropene ºi stadiul pro-
movãrii acestor proiecte, abordarea ºi susþinerea proiectelor
de construcþii în sistem PPP (parteneriat public-privat) ºi proble-
matica formãrii profesionale specifice construcþiilor.

Printre concluziile conferinþei se disting:
• Extinderea UE va genera prezenþe ºi mai ample ale

antreprenorilor strãini în þãrile din Europa Centralã ºi de
Est în condiþii de accentuare acutã a concurenþei;

• Reþelele transeuropene vor fi finanþate cu prioritate
în anii post-aderare;

• Promovarea PPP este condiþionatã de voinþa politicã
ºi de angajamentele guvernelor din þãrile Europei Centrale
ºi de Est;

• Formarea profesionalã devine o necesitate acutã, iar
soluþiile vor implica organizaþiile patronale (a fost reco-
mandat sistemul de pregãtire dual din Germania);

• Schimbul de experienþã între patronatele de profil
din Europa Centralã ºi de Est devine o necesitate curentã
în contextul integrãrii în UE.

Materialele prezentate pot fi accesate la sediul central
ARACO unde se gãsesc atât pe suport hârtie, cât ºi pe
suport electronic. 

ARACO
Bautec 2006 – Berlin

La sfârºitul lunii februarie  a.c., a avut loc la Berlin, în marele complex expoziþional MESSE BERLIN, târgul de
construcþii ºi materiale de construcþii BAUTEC 2006 care se þine o datã la 2 ani, cu participarea a sute de expozanþi
din toatã lumea.

La ediþia din acest an, ARACO a avut un stand de 20 mp în care a prezentat posibilitãþile de colaborare în vederea
realizãrii de obiective în toate domeniile construcþiilor. Au fost puse la dispoziþia vizitatorilor standului prospectele ºi
fiºele informative ale celor 11 firme care au trimis materiale: Construcþii Hidrotehnice Iaºi, APASCO Mãneciu,
COMINCO Bucureºti, Energoconstrucþia, TMUCB, BADUC, AMISA Baia Mare, GIP Bucureºti, Building’s Star Constanþa,
CONVAS Constanþa ºi G4 Instalaþii Cluj.

S-au remarcat printre vizitatorii standului firme care doresc sã colaboreze cu specialiºtii români pentru contracte
în România.

Exemplele ce urmeazã constituie o invitaþie adresatã societãþilor noastre de profil pentru a rãspunde solicitãrilor de
colaborare, fãcute de partenerii strãini.
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R O M T H E R M
Totul pentru confortul dvs.!

Dacã pânã nu de mult Romtherm
– expoziþie internaþionalã specializatã
pentru echipamente de încãlzire,
rãcire, condiþionare a aerului ºi
izolaþii – se desfãºura la Romexpo
Bucureºti concomitent cu Construct
Expo, completând tematica acestui
eveniment, începând cu ediþia 2004,
Romtherm a devenit o manifestare
independentã, de sine stãtãtoare.
Acest lucru confirmã preocuparea pentru
viabilitatea conceptului de dezvoltare

a expoziþiilor specializate, pe domenii
prioritare ale economiei româneºti.
Romtherm este una dintre aceste
expoziþii care, prin creºterea ºi, apoi,
menþinerea constantã a numãrului de
participanþi, a fãcut dovada nu numai
a succesului de care se bucurã, dar ºi
a echilibrului ºi maturizãrii pieþei de
profil. Evoluþia statisticilor ultimilor
ani demonstreazã aceastã afirmaþie:
127 de expozanþi în 2001, 161 în
2002, 191 în 2003, pentru ca atât

la ediþiile din 2004 ºi 2005, cât ºi la cea
din acest an sã se înregistreze
aproape 260 de participanþi. Este un
lucru deosebit în condiþiile unei
concurenþe tot mai accentuate ºi ale
interesului crescut pentru reali-
zarea unor condiþii de viaþã ºi de
muncã moderne, funcþionale ºi cât
mai puþin nocive.

Pentru  cei dornici de statistici,
menþionãm cã aceeaºi evoluþie pozi-
tivã s-a remarcat ºi din punctul de
vedere al suprafeþelor ocupate: 7.500 mp
în 2001, 11.000 mp în 2002, 12.500 mp
în 2003 ºi câte 17.000 mp la ediþiile
2004 ºi 2005, pentru ca la actuala
ediþie suprafaþa ocupatã sã fie de
19.000 mp. Creºterea cu 10%
demonstreazã o diversificare a ofertelor
propuse de cãtre expozanþii pieþei
româneºti de profil.

Ajunsã la cea de-a XII-a ediþie
(22–25 martie 2006), Romtherm
reuneºte cele mai cunoscute firme
din domeniul încãlzirii, rãcirii ºi
condiþionãrii aerului. Complexul
Expoziþional Târgul Internaþional
Bucureºti reuneºte ºi în acest an pro-
ducãtori, importatori ºi comercianþi
din numeroase þãri, toþi având acelaºi
obiectiv: asigurarea confortului termic.

Romtherm va fi sectorizatã potrivit
domeniilor abordate. Astfel, pavili-
oanele 13, 14 ºi 15 vor fi alocate
echipamentelor pentru încãlzire, izo-
laþii, aparaturã de mãsurã ºi control;
pavilioanele 16–17 vor gãzdui ofer-
tele de armãturi, pompe ºi instalaþii,
iar pavilionul 18 va fi destinat apara-
turii ºi echipamentelor de ventilare,
rãcire ºi aer condiþionat.

Specialiºtii sunt invitaþi nu numai
sã ia contact cu oferta materialã
prezentã în standuri, ci ºi cu cea teo-
reticã oferitã de Romexpo în colabo-
rare cu asociaþiile profesionale de
profil, prin organizarea de seminarii
ºi mese rotunde axate pe prezentarea
de noi tehnologii. 
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creºte valoarea construcþiei

Valoarea unei construcþii este direct influenþatã de
calitatea sistemului de încãlzire.

Experienþa îndelungatã a producãtorului german de
echipamente de încãlzire Vaillant, obþinutã în colaborarea cu
firmele de construcþii, atestã o creºtere semnificativã a valorii
construcþiei datoritã unui sistem de încãlzire de calitate.
Faptul cã agenþiile imobiliare din Europa de Vest precizeazã,
de fiecare datã, marca sistemului de încãlzire în anunþurile
de vânzare a diverselor imobile argumenteazã afirmaþia fãcutã.

Producãtorul german Vaillant, bazat pe experienþa în
domeniu de peste 135 ani, este recunoscut în întreaga
Europã ca un garant al calitãþii. Toate acestea ºi datoritã
faptului cã sistemul de încãlzire Vaillant este unul dintre
cele mai uºoare sisteme din punctul de vedere al instalãrii
ºi service-ului. De asemenea, încadrarea unui astfel de sistem
în construcþiile actuale este perfectã, design-ul acestuia
fiind adaptat la cerinþele actuale.

Vaillant este recunoscut, în principal, datoritã urmã-
toarelor puncte:

1. Siguranþa utilizatorului este pe primul loc

Microcentralele Vaillant sunt dotate cu cele mai multe
elemente de siguranþã care nu numai cã feresc clientul
final de accidente nedorite, dar prelungesc ºi îmbunãtãþesc
viaþa aparatului.

Printre acestea, se numãrã:
douã microprocesoare ce funcþioneazã în paralel,

verificând simultan starea de funcþionare a aparatului
dumneavoastrã. O eventualã avarie nu va putea trece de
ambele microprocesoare;

electrod dublu de aprindere – pentru o aprindere
sigurã, aparatele Vaillant sunt prevãzute cu doi electrozi
de aprindere, astfel încât scânteia sã se formeze în poziþia
corectã, eliminându-se posibilitatea apariþiei acumulãrilor
periculoase de gaze;

transformator de ionizare – indiferent dacã apar vari-
aþii ale tensiunii sau chiar dacã se inverseazã faza cu
nulul, citirea avariei la lipsa de gaz se va realiza fãrã
probleme;

protecþia la îngheþ – pentru un consum minim în
perioadele în care sunteþi plecaþi, centrala va funcþiona
numai pentru a menþine o temperaturã de 5 0C.

limitatorul de temperaturã de siguranþã, protecþia la
lipsa de apã sunt funcþii de siguranþã obligatorii, cerute de
normele europene.

Prin intermediul vasului de expansiune ºi al supapei
de siguranþã, în instalaþia de încãlzire se va pãstra o pre-
siune constantã, presiunea maximã admisã fiind de 3 bari.

Toate aparatele Vaillant trec prin numeroase faze de
verificare în condiþii normale de funcþionare, racordate la
gaz ºi apã înainte de a ieºi pe poarta fabricii, fapt ce îl
puteþi remarca din urmele lãsate de flacãra pe camera de
ardere ºi prin apa din aparate.

2. Performanþele tehnice

Variantele PRO – cele mai iubite centrale în România
Identificarea funcþiilor aparatului se face prin 7 leduri –

un numãr net superior centralelor prezente pe piaþã, în
scopul de a diagnostica, cât mai precis, starea aparatului.

Debitul minim de apã caldã menajerã de 1,5 l/min
la temperatura constantã a apei calde.

Presiunea minimã la care aparatul funcþioneazã pentru
producerea de apã caldã menajerã este de numai 0,15 bari.
În concluzie: dacã avem apã rece, avem ºi apã caldã!

Aprinderea electronicã cu ajutorul a 2 electrozi.
De ce Vaillant foloseºte 2 electrozi ºi nu unul singur?
Pentru a elimina posibilitatea ca scânteia produsã sã nu
întâlneascã gazul, astfel ajungându-se la acumulãri de gaz
în camera de ardere. În plus, ca element de siguranþã,
centralele Vaillant sunt prevãzute cu un al treilea electrod
care are menirea de supraveghere a flãcãrii. Dacã în timpul
funcþionãrii presiunea gazului scade foarte mult ºi flacãra
se stinge, electrodul de ionizare va întrerupe funcþionarea
centralei, va închide calea de gaz, astfel încât nu vor
putea apãrea acumulãri periculoase de gaze.

Radu ÞURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT
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Placa electronicã: Vaillant este
printre puþinii producãtori care reali-
zeazã în fabrica proprie ºi placa
electronicã. Acest lucru este foarte
important deoarece pentru calitatea
produsului rãspunde un singur pro-
ducãtor ºi, în plus, aceasta este reali-
zatã respectând cu exactitate cerinþele
de funcþionare ale centralei!

Variaþiile de presiune ale com-
bustibilului, mai ales în perioadele reci,
nu influenþeazã funcþionarea aparatului.

Setul de livrare conþine toate
accesoriile necesare punerii în funcþiune,
în cele mai bune condiþii, a centralei
Vaillant, fãrã necesitatea achiziþionãrii
separate a altor produse.

Variantele PLUS, pe lângã avanta-
jele menþionate mai sus, mai prezintã:

funcþia de pornire la cald: spre
deosebire de alte modele prezente pe
piaþã, la aceastã variantã timpul de
aºteptare pentru obþinerea de apã caldã
menajerã este substanþial redus.
Aceasta datoritã faptului cã în schimbã-
torul secundar de cãldurã al centralei se
menþine permanent o cantitate minimã
de apã caldã menajerã, care ajunge
imediat la consumator în momentul
deschiderii robinetului de apã caldã. 

Trebuie adãugat cã variantele de 24 kW ºi 28 kW
sunt prevãzute cu un schimbãtor secundar de cãldurã for-
mat din 20 de plãci (faþã de 12 plãci la celelalte variante
de aparate), ceea ce conduce la îmbunãtãþirea randamentului.
Aceste aparate au fost catalogate ca centrale cu un confort
MAXIM la apa caldã menajerã de 3 stele;

display-ul mare care vã oferã posibilitatea setãrii ºi
vizualizãrii exacte a stãrii de funcþionare a aparatului;

by-pass-ul automat care oferã posibilitatea dotãrii ºi
reglãrii cu robinete termostatate a radiatoarelor din insta-
laþia de încãlzire.

Variantele Aqua Confort au fost create pentru clienþii
care îºi doresc un confort de apã caldã menajerã mai
mare. Acestea înglobeazã toate performanþele tehnice de
mai sus, fiind dotate pentru realizarea acestui confort
sporit de apã caldã menajerã cu un vas de acumulare de
20 litri.

3. Tradiþie

Se ºtie foarte bine cã experienþa te face mai bun.
Vaillant are o experienþã de 135 de ani.

4. Inovaþie

Primul Geyser a fost inventat de Vaillant. De aici a
început totul. Vaillant ºtie cã fãrã o dezvoltare ºi per-
fecþionare continuã nu poate rãmâne primul.

Din aceastã cauzã, cel mai important departament din
cadrul firmei Vaillant este cel de Cercetare ºi Dezvoltare.
Proiecte mari de cercetare ale UE au fost atribuite firmei
Vaillant.

5. Profesionalism

Vaillant este specializat pe încãlzirea individualã cu
puteri cuprinse între 12 ºi 390 kW. Creativitatea ºi întreg
know-how-ul specialiºtilor de la Vaillant se concentreazã
numai asupra acestui domeniu, pentru cã numai aºa poþi
fi cel mai bun.

Profesionist înseamnã sã fii cel mai bun în domeniul tãu!

6. Gama de produse

Datoritã orientãrii cãtre client, Vaillant a creat cea mai
largã gamã de centrale murale. Orice client poate gãsi
produsul care i se potriveºte!

Sperãm cã aceste puncte, cât ºi renumele mãrcii Vaillant
vã vor convinge sã ne aveþi în vedere în momentul proiec-
tãrii sistemului de încãlzire în construcþiile dumneavoastrã.

Vã aºteptãm cu orice propuneri de colaborare!

Informaþii suplimentare la –
importator unic Vaillant pentru România, tel.: 021 350.23.35-38;
e-mail: office@vaillant.ro ºi în reþeaua naþionalã de dis-
tribuitori autorizaþi. Detalii pe www.vaillant.ro
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Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT
kitul standard de admisie/evacuare ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

Varianta B

PACHETE SPECIALE
I. PENTRU VOLUME DE ÎNCÃLZIT DE MAXIMUM 700 m3 ªI NECESAR DE APÃ CALDÃ DE CONSUM (A.C.C.)

PENTRU O BUCÃTÃRIE ªI 2-3 BÃI:

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT
kitul standard de admisie/evacuare ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

Varianta A

S u p e r o f e r t a
KESTON

Acum puteþi achiziþiona o centralã în condensare de ultimã generaþie la un preþ excepþional, similar cu al
unei centrale convenþionale. În plus, pe lângã acest discount, la pachetele speciale Keston primeºti

gratuit kitul standard de admisie/evacuare ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.
OFERTÃ VALABILÃ ÎN PERIOADA (15 MARTIE – 15 APRILIE 2006) ,

INCLUSIV EXPO ROMTHERM (22 – 25 MARTIE 2006)

Keston reprezintã brandul care a cucerit atât piaþa
britanicã, cât ºi piaþa din România.

Centralele termice KESTON cu tiraj forþat, în regim de
condensare, prezintã numeroase avantaje:

Consumuri reduse de combustibil (gaz natural sau
gaz lichefiat) datoritã funcþionãrii cu eficienþã energeticã
de peste 108% (raportatã la puterea caloricã inferioarã a
gazului natural);

Funcþionare complet modulatã, cu adaptarea continuã
a puterii utile, deci ºi a consumului, la nivelul de confort
prestabilit;

Funcþionare ºi la presiuni reduse de alimentare cu
gaze din reþea, specifice României în perioadele reci; 

Emisie redusã de noxe;
Siguranþã deosebitã în funcþionare datoritã com-

bustiei total capsulate (fãrã flacãrã de veghe) ºi auto-
matizãrii, ce permite controlul complet al arderii;

Nu necesitã coº de fum, evacuarea gazelor de ardere
(care au temperaturi cuprinse între 50 0C ºi 70 0C) în exteri-
orul clãdirii realizându-se printr-o simplã þeavã de PVC a
cãrei lungime poate ajunge pâna la 30/90m. Aerul de
ardere este asigurat direct din exteriorul clãdirii tot printr-o
conductã de PVC;

Instalare rapidã, în spaþii reduse, atât în construcþiile
noi, cât ºi în cele existente;

Instalare în orice spaþiu disponibil al clãdirii, aceste
centrale fiind exceptate de la normele standard privind
suprafaþa vitratã ºi volumul din punctul termic (Normele
Tehnice aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei ºi
Comerþului nr. 58/04.02.2004, publicate în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 173 bis/27.II.2004);

Stoc permanent de piese de schimb ºi o activitate
de service asistatã de cei mai buni specialiºti, care acoperã
practic toate judeþele þãrii.



II. PENTRU SPAÞIILE UNIFAMILIALE, RESPECTIV VOLUME DE ÎNCÃLZIT DE MAXIMUM 700 m3 ªI UN NECESAR DE
A.C.C. PENTRU O BUCÃTÃRIE ªI O BAIE - SUFICIENT PENTRU APARTAMENTELE DE BLOC - KESTON PROPUNE:

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT
kitul standard de admisie/evacuare, senzor de temperaturã exterioarã ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

III. PENTRU VOLUME DE ÎNCÃLZIT ÎNTRE 700 ªI 1200 m3, O BUCÃTÃRIE ªI 2-3 BÃI, KESTON PROPUNE:

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT kitul
standard de admisie/evacuare, senzor de temperaturã exterioarã ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acorda GRATUIT kitul
standard de admisie/evacuare, senzor de temperaturã exterioarã ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

Varianta C

Varianta D

OPÞIONAL:
Pentru varianta C ºi pentru soluþia încãlzirii cu

C36COMBI, termostatul de ambient se poate înlocui cu
un termostat opentherm cu ajutorul cãruia se obþin rezul-
tate spectaculoase într-o funcþionare ireproºabilã a cen-
tralelor termice în condensare, prin modularea continuã a
puterii acestora, în funcþie de temperatura de confort
cerutã. Garanþia opentherm-ului este extinsã la trei ani.

Garanþia acordatã pentru centrale este: 3 ani pentru
schimbãtorul de cãldurã ºi 2 ani pentru restul echipa-
mentelor, de la punerea în funcþiune a echipamentului.

Garanþia acordatã pentru boilere este: 7 ani pentru
rezervorul de oþel inox ºi 4 ani pentru rezervorul de oþel
emailat, în condiþii normale de exploatare ºi cu
respectarea instrucþiunilor din Manualul de instalare; restul
componentelor beneficiazã de 1 an garanþie. În preþul
boilerelor sunt incluse urmãtoarele accesorii: supapa de
supratemperaturã ºi suprapresiune, rezistenþa electricã de
imersie (3 kW), termostatul de siguranþã ºi de reglare.

Preþurile nu includ TVA ºi autorizarea funcþionãrii.
Preþurile menþionate sunt în condiþia de livrare

loco-producãtor ºi nu includ transportul. 

CENTRALE KESTON
Bd. Dimitrie Pompei nr. 10, Sector 2, Bucureºti 020337

Tel.: (0040) 21 242.88.22, Fax: (0040) 21 242.88.11, E-mail: keston@celsius2000.com, www.celsius2000.com

KESTON VÃ AªTEAPTÃ LA ROMTHERM 2006, ÎN PAVILIONUL 15, STAND 43-45!



Încãlzirea ºi climatizarea
imobilelor (II)

(continuare din numãrul 12)
Referitor la soluþia de încãlzire ºi

climatizare cu pompe de cãldurã, vã
propunem sã parcurgem împreunã
gama de produse ale firmei suedeze
THERMIA, distribuite ºi montate de
EU-RO INSTALAÞII. Alegerea noastrã
este motivatã de experienþa acestei
firme (produce pompe de cãldurã din
1973), de diversitatea ofertei ºi, nu în
ultimul rând, de înaltele standarde de
performanþã ºi calitate ale produselor. 

Pentru determinarea tipului de
pompã de cãldurã în funcþie de apli-
caþia doritã, se impune apelarea la un
specialist care, pe baza necesarului
de cãldurã, respectiv frig, sã deter-
mine modelul de aparat cel mai potrivit,
în vederea obþinerii unor costuri
minime de investiþie ºi exploatare.
De asemenea, trebuie avut în vedere
ºi tipul instalaþiilor de încãlzire la
care se utilizeazã pompa de cãldurã,
astfel încât factorul de eficienþã (COP)
sã fie cât mai mare. 

Pompele de cãldurã de tip apã-
apã sunt rãspândite, în general, în
zonele cu climã moderatã. Pentru
preluarea vârfului de consum, în
perioadele foarte reci acestea sunt
prevãzute cu rezistenþe electrice cu
puteri între 3 kW ºi 9 kW. Pentru
aceastã aplicaþie, EU-RO INSTALAÞII

recomandã pompa de cãldurã THERMIA
DIPLOMAT TWS cu puteri între 6 kW
ºi 16 kW echipatã cu rezistenþe elec-
trice de 3 kW – 9 kW ºi preparator de
apã caldã menajerã cu capacitatea
de 180 litri. Aceasta poate asigura pe
lângã confortul termic în perioada
de iarnã ºi necesarul de apã caldã
menajerã.

Pentru funcþionarea pompei de
cãldurã ºi în perioada de varã, ca
instalaþie de climatizare, se reco-
mandã modelul THERMIA COMFORT
cu puteri cuprinse între 6 kW ºi 10 kW,
respectiv modelul THERMIA DUO cu
puteri cuprinse între 6 kW ºi 16 kW,
acestea fiind soluþiile complete de
încãlzire, preparare apã caldã mena-
jerã ºi climatizare pentru case ºi vile
cu suprafeþe construite, de pânã la
400 mp.

Pentru situaþiile în care se doreºte
instalarea unei pompe de cãldurã
într-o instalaþie existentã, prevãzutã
cu cazan electric sau cazan funcþio-
nând pe gaze, motorinã sau lemn,
este indicat modelul THERMIA ECO
cu puteri între 5,5 kW ºi 18 kW,
aparat care va funcþiona în circa 95 %
din timpul de utilizare, urmând ca în
situaþiile de temperaturi foarte scãzute
diferenþa de 5% sã fie preluatã de
echipamentul existent. 

Pompa de cãldurã THERMIA
ATRIA cu puteri cuprinse între 6 ºi 10 kW
este soluþia completã pentru situaþia
în care se preia cãldurã atât din apã,
cât ºi din aer, ea fiind echipatã cu un
modul de 3 kW – 5 kW pentru prelu-
area cãldurii din mediul înconjurãtor.

Toate aceste modele de pompe de
cãldurã pot fi folosite pentru încãlzirea
ºi climatizarea caselor ºi vilelor.

Pentru imobile cu volum mare de
încãlzire, cum ar fi blocurile de
locuinþe, sediile de firme, spitale,
restaurante, vã recomandãm pompa
de cãldurã THERMIA ROBUST cu
puterea termicã cuprinsã între 13 kW
ºi 45 kW, dar care pot acoperi un
necesar de pânã la 700 kW ! 

În susþinerea afirmaþiei „pompele
de cãldurã, soluþii ieftine ºi curate“,
prezentãm în continuare un exemplu
de calcul economic comparativ între
soluþia de încãlzire-climatizare cu
echipamente clasice (centralã ter-
micã + chiller) ºi soluþia de încãlzire-
climatizare cu pompã de cãldurã.
Pentru centralele termice clasice,
s-au luat în calcul consumurile în
variantele de combustibili gaze naturale,
GPL ºi motorinã. 

POMPELE DE CÃLDURÃ, SOLUÞII IEFTINE ªI CURATE! 



EU-RO INSTALAÞII, prin spe-
cialiºtii sãi, vã stã la dispoziþie atât
pentru determinarea necesarului
termic, cât ºi pentru alegerea unei
pompe de cãldurã ºi a sistemului
de încãlzire ºi climatizare pentru
locuinþa dumneavoastrã.
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Utilizarea tubulaturii radiante „OHA“
pentru încãlzirea halelor industriale

ECONOMII ENERGETICE DE 30% 60%

Grupul de combustie ce se
plaseazã în exteriorul clãdirii are
rolul de a genera cãldura obþinutã
de arzãtor ºi de a realiza, prin inter-
mediul unui ventilator, circuitul con-
tinuu al fluidului caloportor. Circuitul
se realizeazã în interiorul unei tubu-
laturi radiante etanºe, aflatã în depre-
siune în raport cu mediul încãlzit.
Temperatura suprafeþei exterioare a
tubulaturii radiante este variabilã ºi,
dupã cerinþe, se poate situa în inter-
valul 1200 – 2900 C. Marele avantaj al
acestui sistem de încãlzire este acela
cã se recirculã în proporþie de 80%
gazele rezultate în urma procesului
de ardere, obþinându-se randamente
superioare, faþã de alte echipamente
similare. 

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul con-
strucþiei, sistemul poate fi utilizat ºi
în  s i tuaþ ia  în care nu exis tã
suprafaþa vitratã corespunzãtoare
conform normativelor în vigoare.

În funcþie de necesarul de cãldurã
ºi înãlþimea clãdirii, tubulatura radi-
antã poate avea configuraþie mono-
tubularã sau bitubularã. 

Principiul de funcþionare a tubula-
turii radiante este acelaºi ca ºi cel al
tuburilor radiante ºi constã în
încãlzirea tubulaturii continue din
oþel, prin produsele de ardere rezultate
de la arzãtorul grupului de combustie.
Radiaþia aparatelor este dirijatã spre
sol prin ecranele reflectorizante plasate
deasupra tuburilor.

O parte din gazele de ardere
(80%) sunt recirculate, ceea ce con-
duce la temperaturi mult mai scãzute

pe suprafaþa peretelui tubulaturii faþã
de cazul tuburilor radiante modulare.
Aceasta permite amplasarea tubula-
turii radiante ºi la înãlþimi mai mici
(3,5 m). De asemenea, sistemul poate
fi prevãzut cu un senzor de tempe-
raturã care poate limita ºi mai mult
temperatura pe suprafaþa tubulaturii
radiante, în funcþie de cerinþele pro-
cesului tehnologic. Grupul de com-
bustie este amplasat în exterior
(antiex). Ele sunt recomandate pentru
incinte unde lipsesc curenþii de aer
ºi unde nu se îndeplinesc condiþiile
pentru montarea arzãtoarelor la inte-
rior, respectiv pentru hale de prelu-
crare a lemnului, a materialelor
textile, tipografii, depozite de hârtie etc.

Acest sistem se preteazã foarte
bine la încãlzirea localã pe linii de
lucru sau generalã, asigurând o mare
uniformitate a temperaturii în zona de
lucru. 

Pentru reglarea fiecãrui arzãtor,
poate  exista un sistem de comandã ºi
reglare modularã (care permite obþi-
nerea unei încãlziri adaptate la zonele
de muncã cu necesar de cãldurã fix).

SYSTEMA Italia produce o gamã
largã de tubulaturã OHA 100-50,
OHA 100-100, OHA 200-115, OHA
200-115, OHA 200-150, OHA 200-180,
OHA 400-200, OHA 400-250,
OHA 400-300, OHA 400-400, cu
puteri ale grupurilor de combustie
cuprinse între 50 ºi 400 kW ºi
lungimi maxime ale tubulaturii con-
tinue pânã la 250 m monotubularã
sau 180 m bitubularã.

Din studii de fezabilitate ºi din
monitorizãri ale consumurilor reali-
zate pentru obiective industriale din
România ºi din Italia au rezultat
reduceri ale consumurilor anuale de
combustibil (gaz) cuprinse între 30%
ºi 60%. Aceste economii depind de
înãlþimea spaþiului încãlzit, de gradul
de izolare termicã al halei ºi de pro-
gramul de funcþionare.

În ceea ce priveºte criteriile de
alegere a tubulaturii existã o serie de
considerente de care se þine seama la
stabilirea configuraþiei acesteia, cum ar fi:

Traseul tubulaturii radiante
depinde de diverºi factori, dintre care
cei mai importanþi sunt dimensiunile
spaþiului de încãlzit (înãlþime, lãþime
ºi lungime). 

Odatã individualizatã înãlþimea
de montaj a tubulaturii radiante (H) pe
baza indicaþiilor producãtorului, pen-
tru încãlzirea totalã a spaþiului se
determinã interaxa maximã (I) a liniilor
radiante ºi distanþa (D) dintre tubu-
latura radiantã ºi pereþii perimetrali. 

Pentru încãlzirea zonalã, valorile
parametrilor H ºi I trebuie sã fie
reduse pentru diminuarea raportului
dintre suprafaþa de încãlzit ºi suprafaþa
totalã a halei. Trebuie, de asemenea,
luatã în considerare prezenþa pereþilor
interiori, a maºinilor ºi a gradului de
ventilare a zonei respective. Pentru
înãlþimi superioare valorii de 15 m
existã varianta de tubulaturã W (4 tuburi
în paralel).

Sistemul de încãlzire prin radiaþie OHA este o soluþie excelentã pentru încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în general,
a spaþiilor cu înãlþimi medii ºi mari. Flexibilitatea sistemului constã în adaptarea tubulaturii radiante la orice exigenþe
privind traseul acesteia în interiorul clãdirilor încãlzite. 
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În cazul înãlþimilor mari ale înãlþimii
de instalare (H), în scopul evitãrii ca radi-
aþia directã sã atingã pereþii perimetrali pe
o înãlþime mare, crescând astfel pierderile
de cãldurã prin aceºtia, este necesarã
poziþionarea liniilor radiante cãtre centrul
halei, mãrind astfel distanþa faþã de
pereþi (D) ºi micºorând în consecinþã
interaxa (I), (fig. 1).

Pentru suprafeþe mari de încãlzit
(fig. 2) poate fi convenabilã creºterea
interaxei maxime (Imax) a liniilor
radiante centrale ºi micºorarea inter-
axei liniilor radiante din zona perife-
ricã unde pierderile de cãldurã sunt
mai mari. 

SYSTEMA ROMÂNIA vã stã la dis-
poziþie cu orice informaþie din domeniu,
consultanþã, studii de fezabilitate. 

Fig. 1

Fig. 2
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AquaClean
ALTERNATIVA PERFECTÃ

LA SISTEMELE DE CANALIZARE CLASICE
Vã aflaþi în situaþia dificilã de a nu

beneficia de o conectare la sistemul
centralizat de canalizare?

Valrom a rezolvat acest inconvenient,
prin crearea produsului AquaClean,
un ingenios sistem de epurare indi-
vidualã, unica soluþie demnã de luat
în considerare. Acest sistem asigurã
respectarea normelor calitative, referi-
toare la deversarea apelor menajere
în mediul natural ºi, implicit, diminu-
area riscurilor asupra mediului ºi a
sãnãtãþii umane. Studiile de eficienþã,
efectuate asupra AquaClean, au
demonstrat cã sistemul asigurã o cali-
tate a efluentului care permite eva-
cuarea acestuia în soluri permeabile
ºi emisari naturali, în condiþii de uti-
lizare raþionalã ºi eficientã.

Apele uzate menajere sunt rezul-
tatul utilizãrii apei potabile, pentru
satisfacerea nevoilor gospodãreºti ºi
de igienã, din cadrul unei locuinþe

(bucãtãrie, toalete, duºuri ºi bãi),
acestea conþinând materii în suspensie
sau dizolvate, de naturã mineralã
ºi/sau organicã. Ele prezintã, în mod
uzual, depãºiri ale concentraþiilor
unor parametri care pot reprezenta o
sursã de poluare, în situaþia în care
acestea sunt descãrcate, fãrã o even-
tualã epurare, în emisari naturali.

Investiþiile specifice substanþiale ºi
costurile de exploatare ºi de între-
þinere ridicate nu permit asigurarea
unor servicii esenþiale oricãrei comu-
nitãþi, aºa cum este sistemul modern
de canalizare.

AquaClean reprezintã o alterna-
tivã optimã pentru soluþionarea pro-
blemei apelor uzate, garantând
utilizatorului final o fiabilitate maximã,
o duratã îndelungatã de viaþã ºi cos-
turi de exploatare ºi de întreþinere
minime. Efectul imediat este creºterea
confortului, implicând ºi o îmbunã-
tãþire a calitãþii vieþii.

Epurarea apelor uzate trebuie sã
respecte o serie de norme aprobate
de cãtre Uniunea Europeanã (de ex.
Legea 152/99 a Uniunii Europene).
Aceste norme oferã o definire
corectã, transparentã ºi mãsurabilã
asupra importanþei epurãrii apelor
uzate. 

Conceptul AquaClean, dezvoltat
în colaborare cu reprezentanþii Catedrei
de Inginerie Sanitarã ºi Protecþia Apelor,
Facultatea de Hidrotehnicã, din cadrul
Universitãþii Tehnice de Construcþii
Bucureºti, pune în legãturã interiorul
ºi exteriorul, integrând locuinþa în
fluxul continuu al unui sistem de
canalizare. 

Confortul ºi sãnãtatea sunt prote-
jate cu ajutorul acestei mini-staþii de
epurare compacte, care eliminã toate
inconvenientele foselor septice: miro-
surile neplãcute, menþinerea unor
surse de infecþii, vidanjãrile repetate
la intervale scurte de timp etc. 

Operaþional, acest produs sinte-
tizeazã ºi pune în valoare ceea ce
reprezintã un produs eficient, necesar
ºi ecologic.

Sistemul îmbinã atât performan-
þele tehnice, cât ºi funcþionalitatea,
reflectând stilul de viaþã actual, care
vizeazã, în primul rând, economia
cât mai mare de timp ºi de efort. 

Bazinul de aerare, decantorul
ºi coºul de acces sunt executate
monobloc, prin turnarea polietilenei,
material recunoscut pentru rezistenþa
foarte mare la coroziune, abraziune ºi
depuneri, precum ºi la acþiunea
agenþilor chimici.

continuare în pagina 150
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AquaClean foloseºte principii de
epurare, similare celor din instalaþiile
industriale, în douã etape: fermen-
tarea aerobã, cu nãmol activat, bazat
pe un sistem de aerare cu bule fine ºi
decantarea, cu recirculare de nãmol.
Sistemul de epurare prezintã o serie
de avantaje majore: circulaþia în con-
tracurent aer-apã, transferul ºi difuzia
acceleratã a oxigenului în apã, circu-
laþia flocoanelor biochimice în apã,
asigurarea contactului între flocoane
ºi apã uzatã ºi eliminarea riscului de
formare a sedimentãrilor.

Mini-staþia este dimensionatã pentru
patru persoane, înregistrând un con-
sum mediu total de apã de 600 l/zi.
AquaClean permite preluarea, pe
termen scurt (1-3 zile), a debitelor
de ape uzate, generate de maximum

8 locuitori echivalenþi. Prin conectarea
în serie sau în paralel a douã mini-
staþii, se pot prelua, în mod permanent,
debitele de ape uzate produse de 4–8
locuitori echivalenþi. AquaClean este
destinatã zonelor pietonale, necarosabile.
În situaþia montãrii în zone carosabile
cu trafic uºor (maximum 25 tone),
trebuie respectate normele legale de
montarea capacelor carosabile.

Valrom a dezvoltat o reþea efi-
cientã de servicii pentru a rãspunde,

în mod adecvat, cerinþelor utiliza-
torilor finali, instalatorilor, comer-
cianþilor ºi specialiºtilor în domeniu.
Serviciul de consultanþã tehnicã
gratuitã este caracterizat prin prompti-
tudine, eficienþã ºi corectitudine.
Mini-staþia de epurare AquaClean
se comercializeazã împreunã cu
documentaþia tehnicã, necesarã
cunoaºterii detaliate a funcþionãrii
produsului ,  a modali tãþ i lor  de
instalare ºi a normelor privind sigu-
ranþa în exploatare. 
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TMUCB S.A.
Ofertã de calitate

TMUCB SA este o societate cu capital integral privat,

specializatã în asamblarea ºi montarea utilajelor tehno-

logice în fabrici de ciment, combinate chimice ºi

petrochimice, centrale nucleare.

TMUCB SA proiecteazã ºi fabricã rezervoare de

depozitare conform API-650, rezervoare pentru staþii de

distribuþie a combustibilului conform DIN 6608, sisteme

de conducte, instalaþii, confecþii metalice, vase sub pre-

siune ºi fitinguri.

TMUCB SA a realizat în România ºi în strãinãtate lucrãri

complexe de montaj utilaje, sisteme de conducte pentru

industria chimicã, petrochimicã ºi a cimentului, combinate

metalurgice, de celulozã ºi hârtie, centrale termo-electrice

ºi nucleare, fabrici de zahãr, fabrici de automobile, rezer-

voare pentru produse petroliere, precum ºi reparaþia ºi

întreþinerea celor de mai sus.

TMUCB SA funcþioneazã în Sistemul de Asigurare a

Calitãþii conform ISO 9001:2001, cu certificatul nr. 100/2002

eliberat de Qualitas, având un Manual de Asigurarea

Calitãþii ºi proceduri pentru toate lucrãrile mecanice.

Compania are o structurã de personal care asigurã

realizarea lucrãrilor prin mijloace proprii.

TMUCB SA executã:
structuri metalice – fabricaþie ºi montaj;
rezervoare de depozitare – proiectare, fabricaþie ºi

montaj;
rezervoare de depozitare cu pereþi dubli – proiectare,

fabricaþie ºi montaj;
vase de presiune – fabricaþie;
sisteme de conducte – fabricaþie ºi montaj;
lucrãri complexe de montaj mecanic;
lucrãri la cheie ca Antreprenor General.  



MUFLE S.p.A., producãtor italian al produselor de captare, drenare ºi purificare
a apelor de suprafaþã, deþine o gamã vastã de produse pentru a drena-purifica apele pluviale

ºi a consolida locurile cu situaþii problematice la dren.

Instalaþia EARLY RAIN pentru tratarea apelor este compusã din separatoarele TANK ºi TIDY. 
• Separatorul Tank realizeazã o decantare primarã, adicã sedimentarea materialelor solide, a nãmolului prezent în

apã, astfel asigurând o mai bunã funcþionare a epurãrii în fazele urmãtoare.
• Separatorul Tidy este un sistem de decantare gravitaþional care asigurã epurarea apelor, conceput dintr-un sistem

de tubulaturã bay-pass ºi un filtru coalescent inspectabil, uºor de manipulat prin partea superioarã, deschizând capacul
separatorului. Apa tratatã mecanic curge prin tubulatura de evacuare traversând un cãmin, care serveºte ca loc de prelevare
de probe, pentru un control amãnunþit al calitãþii apei tratate, continuând evacuarea în canalizarea localã. 

Descriere: din punctul de vedere al construcþiei, separatoarele sunt
executate din rezervoare din masã plasticã acoperite cu capac pietonal,
compartimentate în spaþii funcþionale, rigidizate cu o structurã metalicã
din oþel zincat, dupã caz.

Sunt echipate cu filtre de coalescenþã din spumã tip PUR, amplasatã în
centrul separatorului printr-un sistem de închidere cu ºinã metalicã,
manevrarea fiind foarte simplã. 

Referitor la cerinþele de eficienþã ale legilor în vigoare (Hotãrârea nr. 352
din 24.04.2005), acestea corespund clasei I, adicã 5 mg/l SP la evacuare.
Separatoarele de uleiuri minerale TANK ºi TIDY sunt proiectate ºi testate
conform noilor norme europene EN 858.

ECOBIO
SEPARATOARE DE PRODUSE PETROLIERE, HIDROCARBURI ªI ULEIURI MINERALE

Separatoarele de uleiuri minerale EARLY RAIN ºi TIDY sunt destinate captãrii ºi separãrii substanþelor petroliere, cu
referire la uleiuri ºi hidrocarburi, având o greutate specificã de =0,85g/cm3, conþinute în apele reziduale provenite de la
ateliere mecanice, suprafeþe de parcare, rampe de spãlare a autovehiculelor de orice tip, gospodãrii agricole etc. 

a. Camera de decantare primarã 
b. Camera de separare uleiuri 
c. Camera de regularizare 
d. Filtru coalescent 

A. TANK decantare 
B. Separatorul TIDY
C. Recip. recoltare probe 
D. Tub de intrare
E. Tub racord TIDY
F. Tub ieºire 
G. Dop întreþinere/curãþare



Sisteme de captare ºi drenaj ale apelor de suprafaþã MUFLE Drain 
• Drenajul punctual –

compus din capace ºi grãtare
de canalizare cu ramã din fontã
nodularã 500-7, de la dimensi-
unile minime de 300 x 300 mm
pânã la 850 x 850 mm; de
exemplu, seria OMEGA în
clasa D400, 850 x 850 cu 600
dispune de unele opþiuni, cum
sunt: garniturã antizgomot, greu-
tate numai de 57 kg, balama ºi un sistem de încuietoare cu cheie a capacului (cheie specialã antifurt)mai sigur decât cele obiºnuite, capac
cu pasaj uman 600 din fontã nodularã GSJ 500-7, conform normelor SR EN 1563 ºi SR EN 124, sunt vopsite cu vopsea bitumi-
noasã, un design al ramei cu dimensiuni compatibile la toate tipurile de cãmine standardizate sau nestandardizate, capacul
se aºazã în locaºuri speciale, fiind uºor de manevrat, cadrul conceput pentru a asigura robusteþe la încãrcare ºi protecþie împotriva miro-
surilor, capacul cu suprafaþã antiderapantã, posibilitate de montare de dopuri din plastic pentru identificare. 

• Drenajul liniar – compus din rigole ºi grãtare rezistente pentru toate clasele de greutate potrivit încãrcãturii, conform
normativelor în vigoare SR EN 124 (A15, B125, C250, D400, E600, F900). Rigola realizatã din HD-PE (polietilenã de înaltã
densitate), rezistentã la lovituri ºi salturi termice, conservã aceleaºi caracteristici de robusteþe ºi elasticitate de la -50  0C pânã
la +100 C. Inatacabilã la agenþii chimici ºi atmosferici, HD-PE rezistã perfect la o vastã gamã de acizi, sãruri ºi baze, uleiuri
minerale ºi petrol. Rigola Mufle Drain poate fi instalatã cu siguranþã în instalaþii chimice, staþiuni de serviciu sau sãli de
lucru, drumuri cu un ridicat uz de sãruri antiîngheþ. În toate situaþiile, este necesar ca substanþele chimice sã nu poatã com-
promite structura ºi eficienþa sistemului de drenaj. Suprafaþa netedã ºi impermeabilã favorizeazã scurgerea apei ºi nu per-
mite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain poate fi folositã în sectoarele industriei alimentare ºi, de asemenea, în
restaurante. Este un sistem practic, de cuplare rapidã între rigole, pre-
vãzut cu nut ºi feder. Avantajos de transportat ºi montat, instalarea
rigolelor nu necesitã folosirea unor unelte speciale, ieºirile de conectare
preinstalate pentru evacuare la fiecare element de rigolã/ml, favorizeazã
conectarea simplã ºi rapidã în reþelele de canalizare.

• Drenaj din oþel inox – gama de cãmine ºi rigole de colectare a mãrcii ASVOX este complet realizatã din oþel inox
AISI 304, fiind în mãsurã de a satisface toate exigenþele în materie de rezistenþã mecanicã, chimicã ºi termicã. Sistemele
noastre de drenaj sunt în totalitate inspecþionabile, satisfãcând caracteristicile de curãþenie ºi igienã, în deplin respect
faþã de normativele comunitar europene.

Linia ASVOX compusã din sifoane pietonale ºi carosabile, rigole cu fisurã ºi grãtare necesare sectoarelor agroali-
mentare, abatoare, spitale, laboratoare, industrie chimicã ºi farmaceuticã ºi oriunde este necesar drenajul unor cantitãþi
mari de apã în timp record. 

Datoritã sistemului de asigurare a calitãþii certificat conform normei ISO 9001:2000, firma MUFLE este garanþia
unor produse ºi servicii la un standard ridicat al calitãþii, în concordanþã cu normele comune din Uniunea Europeanã.

Reprezentant oficial în România SC Gimani & Mufle
Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248- 510.780; info@mufle.ro; www.mufle.ro.

Distribuitori MUFLE autorizaþi:
• zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman; 
• zona Transilvaniei: magazinele Ambient;
• zona Bucureºti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari 0724-564.230; SC Picollo Com, magazin Bãneasa 0723-501.120;
• zona Braºovului: SC Recobol 0722-133.004.
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Acum aproape 80 de ani, datoritã
nevoilor militare, s-a impus un sistem
rapid de montare ºi demontare a
conductelor. Acest sistem a fost dez-
voltat de firma VICTAULIC®. La început,
domeniul de aplicaþie a fost cel strict
militar, dar în urma multiplelor avan-
taje create, acesta s-a extins ºi pentru
utilizarea civilã. Dezvoltarea a fost
rapidã în SUA, unde sistemul a
redus semnificativ durata de exe-
cuþie a instalaþiilor destinate clãdirilor
civile ºi industriale ºi a dus la
creºterea calitãþii ºi fiabilitãþii aces-
tora. Datoritã succesului înregistrat
pe piaþa americanã, s-a trecut rapid
la execuþia componentelor ºi în sis-
tem metric, pentru promovarea lui în
Europa.

Sintetizând, sistemul constã în:
existenþa unui canal circular pe exte-
riorul þevii, garniturã, colier ºi ºuru-
buri cu piuliþã, aºa cum sunt prezentate
în imaginile alãturate. Canalul nece-
sar rigidizãrii cuplajului þevilor poate
fi executat prin deformare plasticã
sau prin strunjire. Operaþia de
obþinere a canalului este rapidã ºi
poate fi realizatã cu scule staþionare
sau portabile. Datoritã standardizãrii
dimensiunilor canalului ºi a compo-
nentelor instalaþiei, (fitinguri, robineþi,
cuplaje, suporþi etc.), în atelier se pot
executa toate elementele unei
izometrii, urmând ca în teren sã se
facã doar asamblarea acestora,
reducându-se astfel la 30% timpul
necesar, faþã de execuþia în varianta
de asamblare prin filetare, sudurã sau
flanºe.

Sistemul are ca
avantaj faptul cã în
ºantier nu mai este
necesarã forþa de
muncã înalt calificatã
(sudori, instalatori).
Pe lângã reducerea
timpului de execuþie,
se remarcã ºi costul
diminuat în exploatare
(reparaþii accidentale,
reparaþii capitale) ºi
uºurinþa cu care se
poate face modifi-
carea ulterioarã a
arhitecturii instalaþiei.
Pentru clãdirile înalte
sau cele strategice (spitale, centre
administrative etc.), sistemul prezintã
marele avantaj de a prelua în caz de
calamitate ºocurile seismice, atât cele
de încovoiere, cât ºi cele de tracþiune
sau compresiune. Prin calcule încã
din stadiul de proiectare, folosind
jocul de cuplaje elastice ºi rigide, se
pot prelua în îmbinãri eforturile
datorate dilatãrilor sau contractãrii
instalaþiilor. Prin existenþa garniturii de
etanºare ºi ruperea continuitãþii con-
ductei în zona de îmbinare, se obþine
un efect de reducere semnificativã a
zgomotului produs în instalaþie. Sis-
temul de îmbinare poate prelua, în
anumite limite, eventuale deza-
xãri sau necoliniaritãþi apãrute la
montaj, fãrã reducerea calitãþii sau a
parametrilor îmbinãrii.

Sistemul de îmbinare VICTAULIC®

poate fi folosit pentru þevi cu diame-
trul cuprins între 15 mm ºi 1.200 mm.
Domeniul de temperaturi recoman-
dat este cuprins între -34 0C ºi +110 0C.

Presiunea maximã de serviciu pen-
tru aceste îmbinãri este de 26 bari ºi
scade în raport cu diametrul pânã la
12 bari. Materialele pentru care sis-
temul este pretabil sunt: oþel carbon,
oþel inox, cupru, aluminiu, fontã duc-
tilã, PEHD, PVC. Procedeul permite ºi
folosirea þevilor protejate prin
acoperire (zincare, eloxare, vopsire etc.).
Gama de anexe este foarte bogatã,
cuprinzând: adaptoare de flanºã,
brãþãri de prindere sprinklere, coturi
(900, 450, 221/20, 111/40), T-uri, cruci,
nipluri, reducþii concentrice sau
excentrice, vane de serviciu sau
reglaj, robineþi de reþinere cu clapã
sau ventil, difuzoare de aspiraþie pen-
tru pompe, filtre de impuritãþi etc.
Toate acestea sunt executate din fontã,
oþel, oþel inox sau materiale compati-
bile cu gama de materiale de execuþie
a þevilor. Prin folosirea diverselor com-
poziþii pentru fabricarea garniturilor,
îmbinarea se poate folosi pentru o
gamã largã de fluide.

TIAB S.A.
CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

ing. Mihai Cãlin ªTEFÃNESCU WINTERLIK – SC TIAB SA

Îmbinarea þevilor folosind sistemul VICTAULIC®

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3
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Domeniile de aplicabilitate ale
sistemului sunt: instalaþii generale,
ventilaþie ºi aer condiþionat, reþele de
protecþie contra incendiului, servicii
de alimentare cu apã ale comu-
nitãþilor, centrale electrice, exploatãri
miniere, exploatãri petrolifere etc. 

Dintre lucrãrile de referinþã la care
acest sistem a fost folosit în lume, pot
fi enumerate: Stadionul olimpic din
Atena, Centrul de presã al J.O. de la
Atena 2004, Centrul de transmisiuni
pentru J.O. de la Atena, Spaþiul cul-
tural la Rennes, Laboratoarele farma-
ceutice industriale Servier, Centrul

de afaceri din Abu Dhabi, Centrul general
al Apãrarii de la Paris, Hotelul Burj Al
Arab, Sediul Bundestag-ului, Centrul
Europa din Berlin, Clãdirea BMW din
München, Tunelul Mont Blanc, Sediul
Televiziunii franceze, Domul din
Berlin etc. În România încercãrile de
folosire a acestui sistem au fost
timide, ele reducându-se doar la
implementarea sa de cãtre SC TIAB  SA,
la instalaþia de sprinklere de la:
ALCATEL - Timiºoara ºi în cadrul unui
supermarket din Bucureºti la instalaþiile
de climatizare ºi stingere a incendiului
furnizate de cãtre un alt contractor. 

În prezent în România, produsele
VICTAULIC® sunt utilizate la reali-
zarea instalaþiilor aferente extinderii
reþelei METROREX, respectiv staþia
Nicolae Grigorescu – Linia de centurã,
lucrare ce se executã de SC TIAB SA.
Pentru piaþa româneascã distribuþia
produselor VICTAULIC® este fãcutã
de SC TIAB SA care, alãturi de
livrarea produselor, asigurã ºi asis-
tenþa necesarã proiectãrii ºi alegerii
soluþiilor tehnice, cele mai potrivite
cerinþelor clienþilor. Asistenþa poate fi
extinsã atât la debitarea ºi pregãtirea
capetelor, cât ºi la montajul efectiv. 

SOCIETATE PE ACÞIUNI CU CAPITAL
PRIVAT, OFERÃ CLIENÞILOR
ÎN CONDIÞII AVANTAJOASE:
•     montaj
•     punere în funcþiune
•     service în perioada de 

garanþie ºi post garanþie
•     proiectare
•     pregãtire tehnologicã
•     software

PENTRU INSTALAÞII:
•     electrice
•     automatizare
•     termice
•     ventilaþie, condiþionare aer
•     antiefracþie, antiincendiu, 

semaforizare
- mediu normal 
- mediu cu pericol de explozie

PRODUSE INDUSTRIALE:
•    confecþii metalice
•    tablouri electrice
•    joncþiuni ºi terminale pentru

cabluri de joasã ºi medie tensiune
•    accesorii de montaj
•    tubulaturã metalicã, PVC, ALP,

pentru ventilaþii, condiþionare aer

SERVICII DE ZINCARE TERMICÃ
ªI ELECTROCHIMICÃ, pentru
protecþia anticorosivã a produselor

CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

SUBUNITÃÞI TERITORIALE
Piatra-Neamþ • Oneºti • Brãila • Constanþa • Bucureºti • Ploieºti • Piteºti • Craiova • Slatina • Arad • Târgu Mureº • Tulcea • Timiºoara • Prefin

Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1
010312 - Bucureºti, ROMÂNIA

Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52,
316.20.21, 316.76.58;

Fax: (+4021) 316.22.54
E-mail: tiabsa@pcnet.ro;

http://www.tiab.ro
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Garanþia calitãþii

• Gama Sunlight
SMM 7–27 KVA;

• Gama Sunlight
SPS 9–510 KVA;

• Gama Sunlight
SIS 30–450 KVA;

• Gama Sunlight
SJL 30–400 KVA;

• Gama Sunlight
SSS 200–500 KVA;

• Gama Sunlight
SVL 200–575 KVA;

• Gama Sunlight
SML650–2200 KVA.

Dupã 13 ani de activitate pe piaþa româneascã a Diviziei Sunlight – Departamentul Industrial ºi
Aplicaþii Militare al firmei Germanos Telecom România SA, se poate spune cã experienþa acumu-
latã în diverse domenii reprezintã unul dintre atuurile principale ale succesului din toþi aceºti ani.
Investiþiile de ordin tehnologic fãcute de reprezentantul grupului de companii Germanos în România,
în scopul obþinerii de produse calitativ superioare competitorilor, au avut de-a lungul timpului drept
rezultat atragerea de clienþi noi ºi, mai ales, câºtigarea încrederii acestora, element primordial în
derularea activitãþii oricãrei companii.

În prezent, se produc peste 1.500 de produse standard sau specializate, certificate ISO 9001
ºi ISO 14001, AQAP 110 – Standard NATO ºi promovate printr-o reþea eficientã ºi flexibilã.

Necesitãþile energetice ale companiilor ºi organizaþiilor ce activeazã în sectorul telecomunicaþiilor,
sectorul energetic, transporturi, industrie, construcþii ºi, nu în ultimul rând, în aplicaþii militare ºi de
apãrare sunt, în totalitate acoperite de gama largã de produse ºi servicii pe care Divizia Sunlight o
pune la dispoziþia clienþilor sãi.

Vom încerca o prezentare succintã a gamelor de produse Sunlight, structuratã pe categorii,
fiecare dintre ele înglobând diverse tipuri de surse de energie autonomã.

Grupuri electrogene Sunlight c u  p u t e r i  c u p r i n s e  î n t r e
7 KVA–2200 KVA, cu rãcire cu apã/aer, varianta construc-
tivã: fixe sau mobile, pornire manualã sau automatã (AMF),
de interior ºi exterior, cu tablou automat de anclanºare
la reþea – ATS:
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UPS-urile Sunlight – Surse de
Alimentare Neîntreruptibilã – o
soluþie tehnicã de ultimã gene-
raþie, fiabilã ºi eficientã, cu un
consum mic de energie elec-
tricã, care asigurã tensiune de
alimentare sinusoidalã curatã,
de foarte bunã calitate pentru
consumatori, inclusiv pentru
acei consumatori sensibili la
variaþiile ºi fluctuaþiile reþelei.

UPS-urile sunt construite în
tehnologie Line Interactive, în
gama de puteri 500 VA – 3000 VA
ºi în tehnologie True On Line –
Dublã Conversie, în gama de
puteri 3 KVA–800 KVA.

Sursele UPS încorporeazã
componente ºi dispozitive de
ultimã generaþie (tehnologie
SMD, IGBT, DSP etc.), fapt care
permite creºterea performan-
þelor, mãrirea fiabilitãþii, simpli-
ficare ºi miniaturizare datorate
noilor tehnologii, asigurând
creºterea imunitãþii la pertur-
baþii EMG ºi lãrgirea domeniului
de funcþionare.

Ca element de noutate,
firma noastrã a devenit, înce-
pând cu 1 ianuarie 2006, repre-
zentant oficial ºi exclusiv al
companiei producãtoare de
UPS-uri marca CHLORIDE –
Germania.

Baterii: Baterii staþionare Pb-acid,
fãrã întreþinere tehnologicã, etanºe,
capsulate, tehnologie AGM-
VRLAºi GEL-VRLA, cu electrolitul
fixat în separatori microporoºi
din fibrã de sticlã sau în gel, în
construcþie – celule de 2 V ºi
monobloc cu tensiune de 6 V/
12 V ºi capacitãþi între 1,3 Ah ºi
3000 Ah – cu aplicaþii în urmã-
toarele domenii: echipamente
electronice; echipamente de
comunicaþii; sisteme pentru
iluminat de siguranþã; sisteme

de producere ºi distribuþie a energiei
electrice; sisteme fotovoltaice;
sisteme de alarmã; echipament
medical; echipament de control;
UPS-uri.

www.sunlight.gr

Redresoare
monofazate ºi trifazate:

24 Vcc./ 48Vcc. / 10 Vcc. / 220Vcc.

DIVIZIA SUNLIGHT
S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.
Departamentul Industrial ºi de Aplicaþii Militare
Bd. Preciziei Nr. 11, Etaj. 3, Sector 6 - Bucureºti
Tel.: 021-407.73.30/1/2 - int. 220; Fax: 021-407.73.33;
Mobil: 0722.658.926;
www.sunlight.gr; e-mail: mihaelamt@germanos.ro

Headquarters: GERMANOS SA
23rd klm. National Road
Athens - Lamia
Agios - Stefanos – GREECE

Factory: Neo Olvio
Xanthi
GREECE
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Dezvoltarea durabilã în construcþii

prof. dr. ing. Adrian RADU, dr. ing. Laura DUMITRESCU –
Universitatea Tehnicã “Gh. Asachi” Iaºi, Facultatea de Construcþii

În evoluþia sa recentã, dezvoltarea
durabilã a ajuns la un punct esenþial
influenþat, cu prioritate, de impactul
modificãrilor climatice ºi al preþului
nesigur ºi în continuã creºtere al
energiei.

În legãturã cu dezvoltarea dura-
bilã [1, 2], putem spune cã ea reprezintã
singurul drum pe care civilizaþia,
ajunsã la un înalt nivel cultural,
ºtiinþific, tehnologic ºi economic, tre-
buie sã îl urmeze pentru a nu se
autodistruge. Ea este însã periclitatã,
actualitatea fiind dominatã de sem-
nale puternice cã timpul se grãbeºte
ºi cã evoluãm pe marginea unei
prãpãstii de care este necesar sã ne
ferim cu toate forþele, inginerilor con-
structori revenindu-le un rol esenþial. 

Vorbind despre resursele energe-
tice, previziunile acceptate anunþã o
creºtere maximã a cerinþelor de com-
bustibili fosili spre anul 2025.

Dupã cum se ºtie aceste zãcã-
minte s-au format în milioane de ani.
Acum, într-un interval extrem de scurt
aceºti combustibilii fosili se epui-
zeazã ºi, deocamdatã, resurse de sub-
stituire nu sunt disponibile decât în
cantitãþi mult prea mici, exceptând
viitoarele centrale bazate pe fisiunea
nuclearã. Prima centralã internaþio-
nalã de acest gen (ITER) ar putea intra
în funcþiune în anul 2020, dar efi-
cienþa ei rãmâne de vãzut. Aºadar,
economia globalã înainteazã cu
vitezã spre un terminus ce se iveºte
brusc. Evident, în timpul unei gene-
raþii lucrurile se desfãºoarã lent, ceea
ce nu înseamnã cã o sabie a lui
Damocles nu atârnã ameninþãtor dea-
supra noastrã, foamea de energie fiind
cãlcâiul lui Achile al civilizaþiei
tehnologice actuale (fig. 1).

În aceste condiþii, preþul petrolului
a crescut vertiginos ºi, probabil, va
mai creºte. Efectele se cumuleazã cu
cele ale modificãrilor climatice,
având consecinþe grave asupra
tuturor activitãþilor ºi condiþiilor de
viaþã. Mecanismele naturale ar resta-
bili un echilibru favorabil spre
sfârºitul acestui secol, numai dacã
emisiile de GES (gaze cu efect de
serã) ºi utilizarea excesivã a
resurselor ar putea înceta. Dar, spre
deosebire de trecutul îndepãrtat,
oamenii nu mai au unde migra ºi pot
cel mult încerca sã amelioreze situ-
aþia, cu ºanse destul de mici. 

Între timp, mediul natural favorabil
se transformã zilnic devenind tot mai
ostil. Dezvoltarea durabilã implicã,
astfel, ºi necesitatea adaptãrii din mers
la condiþiile fatal schimbate. 

Pentru a folosi mai repede resursele
curate de energie în locul celor clasice
poluante ºi a diminua importurile, în
România ca ºi în þãrile UE se aplicã
taxe (accize) mari asupra com-
bustibililor fosili, fiind adoptate
numeroase legi ºi regulamente care
urmãresc eficientizarea energeticã în
toate domeniile. 

Recent, la Kassel, societatea pen-
tru utilizarea raþionalã a energiei
(GRE) a organizat, în colaborare cu

parteneri elveþieni, un congres cu
tema „Societatea de 2 kW / locuitor
în 2050 este posibilã tehnologic, dacã
acest lucru se vrea” [3]. În prezent pu-
terea instalatã utilizatã în UE fiind de
circa 6 kW / locuitor, reducerea ar
trebui sã fie de 66%, adicã de douã
treimi (fãrã a þine seama cã dez-
voltarea economicã planificatã de
2% mãreºte anual necesarul de
energie cu aproape 15%), dacã efi-
cienþa proceselor de producere,
transport ºi utilizare a energiei
rãmâne aceeaºi ca în prezent. Luând
în calcul ºi creºterea economicã,
reducerea ar trebui sã fie chiar de
71%, ceea ce este ºi mai greu de
închipuit. În acest scop, plecând de
la schema pierderilor (fig. 2) pe par-
cursul de la producerea energiei pânã
la beneficiari ºi la utilizarea ei sunt
identificate diverse mãsuri (fig. 3), între
care:

îmbunãtãþirea gradului de folosire
a energiei primare prin cogenerare, pile
de combustie, pompe de cãldurã etc.;

reducerea necesarului de energie
finalã prin case pasive, înlocuirea unor
procese termice de producþie indus-
trialã cu altele fizico-chimice sau
biotehnice, utilizarea unor elemente
de construcþie ºi vehicule mai uºoare,
recuperarea energiei de miºcare etc.;

Fig. 1: Sfârºitul erei energiei ieftine [4] Fig. 2: Diagrama fluxurilor energetice în Elveþia, 2001 [5]
continuare în pagina 160
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reciclarea ºi refolosirea unor
materiale;

folosirea mai intensã a inves-
tiþiilor de duratã pentru resurse
regenerabile;

îmbunãtãþirea configuraþiei spaþiale
a zonelor industriale ºi urbane pentru
diminuarea mobilitãþii motorizate.

Este o viziune mult mai ambiþioasã
decât cea adoptatã ca urmare a acor-
dului de la Kyoto, ratificat de 123 þãri,
între care ºi Rusia, dar nu ºi de SUA
care este principalul consumator de
enegie pe bazã de combustibili fosili
(în special petrol).

Nu trebuie considerat însã cã SUA
neglijeazã problema. Din contra, ea a
fost în prim-plan naþional.

Urmãtoarele 2 – 3 decenii se vor
caracteriza prin amplificarea modi-
ficãrilor climatice ºi creºterea preþului
energiei realizate pe bazã de com-
bustibili fosili. În aceastã situaþie,
România trebuie, desigur, sã intensi-
fice mãsurile privind dezvoltarea
durabilã.

În sectorul de clãdiri civile (rezi-
denþiale, socio-culturale, administrative
ºi de comerþ), necesarul de energie (fig. 4)
urmeazã sã fie redus la minim.
Motivaþiile sunt convergente, de naturã
economicã, ecologicã ºi politicã.
Pentru consumuri mici de energie ter-
micã, va deveni accesibilã energia
electricã produsã în centralele hidro-
electrice ºi nucleare. Cel mult se va
menþine încãlzirea cu microcentrale

de apartament, scarã sau bloc, ali-
mentate cu gaz metan sau rumeguº,
deoarece astfel se eliminã aproape
toate pierderile prin distribuþie.
Clãdirile vor trebui dotate cu mari
suprafeþe de colectoare solare pentru
apã caldã ºi panouri fotovoltaice,
acestea din urmã vor transmite, în
anumite perioade, un surplus de
energie electricã reþelei naþionale, de
la care în restul timpului se va prelua
în schimb necesarul de electricitate.
Dispare, în acest mod, handicapul
stocãrii energiei electrice la sursã. 

Imobilele noi ºi cele vechi vor trebui
sã devinã de tip pasiv (fig.5), la care
necesarul anual de energie finalã
pentru încãlzirea spaþiilor sã scadã
spre 15 kWh/m2a (iar necesarul anual
de energie primarã folositã pentru
încãlzire, preparare apã caldã ºi
funcþionare echipamente sã fie mai
mic de 120 kWh/m2a) [7]. Acest con-
cept va fi extins de la clãdirile unifa-
miliale la blocuri, ºcoli, hoteluri,
birouri etc., noi sau mai vechi. Sunt de
preferat volumele compacte, anvelopa
exterioarã fiind protejatã printr-un
strat gros de polistiren expandat sau
vatã mineralã la pereþi, cu ferestre de
tip termopan având douã rânduri de
sticlã e-low (adicã 4 foi de sticlã),
obloane ºi storuri. Alte soluþii perfor-
mante vor deveni utilizabile: izolaþii
cu aerogel ( 0.003 W/mK), panouri
ºi ferestre vidate etc.

Acoperiºurile vor fi, de regulã, cu
pantã mare, amenajate ca mansardã.
Totodatã, planºeele peste ultimul nivel
ºi subsol vor fi ºi ele foarte bine izo-
late termic, întreaga clãdire tre-
buind sã beneficieze de ventilare
naturalã adecvatã, pentru a se evita
necesitatea dispozitivelor electrice de
aer condiþionat în perioadele de varã
ºi concentraþiile excesive de CO2 ºi
vapori de apã iarna. Recuperarea cãl-
durii aerului evacuat pentru preîn-
cãlzirea celui rece introdus iarna, ca
ºi rãcirea prin pãmânt vara sunt utile. 

Nicio lucrare de reparaþie la faþade
nu va putea sã fie autorizatã fãrã a se
aduce protecþia termicã la nivelul
superior necesar pentru o casã
pasivã. Costurile suplimentare nu
sunt direct proporþionale cu grosimea
stratului de izolaþie termicã, astfel cã
izolaþii termice mai puternice decât
ce le  impuse  de  normativele
actuale sunt posibile. Instalaþiile din
clãdiri vor trebui modernizate pentru
a fi adaptate la noile consumuri
reduse.

Acum prinde contur ideea trans-
formãrii întregului fond construit în
„solar active buildings”, care nu numai
cã folosesc energia electricã astfel
produsã, dar o ºi transferã în parte sis-
temului naþional.

Odatã încheiatã faza clãdirilor
experimental-demonstrative, curând
vor trebui iniþiate acþiuni asupra unor
întregi ansambluri urbane sau rurale,
aºa cum s-a început deja în Germania [8]
ºi Franþa [9].

În mediul rural este bine sã se
foloseascã deºeuri agricole ºi de lemn
sau biogaz drept combustibili pentru
încãlzire, concomitent cu utilizarea
energiei solare. 

În mod evident, toate mãsurile de
reducere a consumurilor de energie
rãmân inutile dacã seismele puternice
sau furtunile cu vânt de 200 km/h,
acum posibile ºi în România, le-ar
distruge. Acoperiºurile uºoare sunt
cele mai expuse ºi ar fi bine sã fie
redimensionate ºi consolidate, inclu-
siv pentru a face faþã unor cãderi mai
mari de zãpadã. Ferestrele trebuie
protejate cu obloane sau cu jaluzele
exterioare rezistente la furtuni, dar
oferind ºi o protecþie termicã supli-
mentarã. O campanie generalã obliga-
torie de consolidare a tuturor structurilor
de rezistenþã nu mai poate aºtepta. 

Pe baza hãrþilor care stabilesc zonele
expuse la inundaþii, toate clãdirile
amplasate astfel vor trebui concepute

Fig. 3: Ierarhia grupelor de mãsuri care
pot scãdea emisiile GES provenite din

arderea combustibililor fosili [6]

Fig. 4: Ponderea consumului de energie pe sectoare în SUA [4]

Fig. 5: Casa de tip pasiv este un ideal, iar
exprimarea consumului de energie în litri
combustibil lichid, o formã sugestivã uºor
de înþeles de cãtre publicul nespecializat  [10]

urmare din pagina 158
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SC GIP-INSTAL SA este o societate cu capital integral
privat, înfiinþatã în anul 1994, care dispune de o dotare
corespunzãtoare ºi de personal specializat ºi executã
lucrãri conform standardelor în vigoare:

Printre principalii furnizori de materiale ºi echipa-
mente, sunt:

ROMSTAL-IMEX – materiale de instalaþii sanitare ºi
reþele de încãlzire centralã; 

VAWIN – materiale necesare instalaþiilor de
canalizare interioarã ºi exterioarã;

VALROM-INDUSTRIES – materiale necesare lucrãrilor
de alimentare cu apã (conducte ºi fitinguri PEHD);

SIGURA – echipamente de stingere a incendiilor ºi
armãturi (sprinklere, drencere, A.C.S.);

COMINSTAL-GROUP –  dispozitive de prindere ºi
susþinere a conductelor ºi izolaþiilor; 

DBW-ROMÂNIA – materiale izolatoare;
PROMOTERM – echipamente, aparaturã de reglare

ºi verificare a instalaþiilor de pompare a agentului termic,
centrale de ventilaþie, ventilo-convectoare etc. 

Tehnologiile de execuþie puse la punct printr-o
colaborare a furnizorilor de materiale, pentru asigurarea

unei fiabilitãþi ridicate a materialului sau echipamentului
pus în operã, garanteazã realizarea ºi menþinerea para-
metrilor nominali ai acestora.

Documentaþiile tehnice (în copie) sunt la dispoziþia
oricãrui solicitant.

Printre lucrãrile reprezentative executate de firma
noastrã pe diferite ºantiere de construcþii, menþionãm:

Grupul de firme MOBEXPERT: sediul central, fabrica
pentru canapele, depozite; magazinele din oraºele Constanþa,
Cluj, Craiova, Braºov, Dej, Bucureºti-Militari; Bucureºti-Cora.

STAR-FOODS – depozit Popeºti-Leordeni;
ROMSTAL – Otopeni;
IMOBILE – Clienþi particulari

În aceste locaþii, au fost realizate instalaþii de
canalizare, instalaþii sanitare ºi de încãlzire, montaj de
centrale termice sau microcentrale de apartament, insta-
laþii de ventilaþie, instalaþii de climatizare.

Personalul nostru tehnic vã stã la dispoziþie pentru orice
informaþie referitoare la materialele, utilajele, forþa de muncã ºi
tehnologiile de execuþie, utilizate în timpul realizãrii obiec-
tivelor de investiþii sau planificate a fi folosite în cadrul ofertelor. 

Reuºita în afaceri a unei firme este datã, în mod cert, de parametrii dupã care îºi desfãºoarã activitatea. Dacã oferta
cãtre beneficiari poartã amprenta promptitudinii ºi eficienþei reflectate în raportul preþ-calitate, atunci orice colaborare
devine rentabilã pentru ambele pãrþi contractante. Este ºi deviza dupã care îºi desfãºoarã activitatea Gip Instal SA,
condusã de dl Ion Oprescu care vã invitã la un parteneriat reciproc avantajos.

G I P  I N S T A L  S A
Partener loial în afaceri
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în consecinþã, cu primul nivel
nelocuibil ºi deschis, permiþând la
nevoie trecerea ºuvoaielor. Scurgerea
neobstrucþionatã a apelor pe lângã ºi
pe sub clãdiri, de pe strãzi sau drumuri,
este o condiþie importantã. Acest tip
de clãdiri, similar cu cele lacustre,
existã în þãrile din sud-estul Asiei
expuse în fiecare an la inundaþii ºi în
Siberia, unde se împiedicã astfel
încãlzirea terenului, altfel permanent
îngheþat. Garajele la demisol ºi orice
subsol, chiar ºi adãposturile de tip
ALA trebuie reconsiderate în toate
zonele pentru a nu fi inundate. 

Concomitent cu preþul crescând al
energiei creºte ºi cel al materialelor.
Din acest punct de vedere, cel puþin
în mediul rural, utilizarea pãmântului
nears, ferit de acþiunea apei prin
soluþii constructive adecvate ºi rezis-
tente la sarcini seismice ºi eoliene
(sun and clay architecture), redevine
actualã ºi justificã studii ample. 

În câþiva ani, majoritatea aparatelor
casnice actuale (centrale termice de
apartament, frigidere, aspiratoare,
maºini de spãlat etc.) vor trebui înlocuite
cu altele, mai eficiente, din clasa A. Este
necesar ca toate consumurile (cãldurã,
electricitate, gaz) sã fie reglabile ºi con-
torizate separat pe fiecare unitate
funcþionalã independentã.

Considerentul amortizãrii investi-
þiilor pentru modernizarea clãdirilor în
mai puþin de 10 ani este acum depãºit
de creºterea intempestivã a costurilor
energiei ºi se impun mãsuri radicale
cu sprijinul statului, sub formã de
reglementãri imperative mai stricte ºi
de credite fãrã dobândã. Toate
proiectele prezentate pentru obþinerea
autorizaþiei de construire implicã fãrã
excepþie verificãrile privind satisfa-
cerea exigenþelor esenþiale A, B, C, D, E, F
stipulate de Legea privind calitatea în
construcþii. Trebuie sã se aibã în vedere
cã seismele ºi incendiile provoacã
victime atât în clãdirile înalte ca ºi în
cele joase, iar consumurile de energie
sunt chiar mai mari în locuinþele
individuale cu 1–2 niveluri, comparativ
cu cele multietajate. Un efort susþinut
de conºtientizare a proprietarilor ºi
administratorilor de clãdiri private sau
publice trebuie organizat de urgenþã.

Aceastã perspectivã poate sã parã
în bunã parte o anticipaþie fantasticã,
dar nimic nu justificã încã o aseme-
nea pãrere. Sub ºocul inevitabil al
modificãrilor climei ºi preþului crescând
al energiilor convenþionale, toate dis-
cuþiile pe aceastã temã, inclusiv tex-
tul de faþã, vor rãmâne doar hârtii fãrã
valoare.
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Posibilitatea apropiatã a unui seism de mare intensi-
tate, modificãrile climatice cauzate de fenomenul de serã
planetar ºi creºterea continuã a preþului energiei pun în
pericol dezvoltarea durabilã ºi atrag, astfel, atenþia
inginerilor ºi arhitecþilor.

Masa rotundã oferã cadrul pentru dialogul deschis ºi
consultarea diferiþilor factori interesaþi în analiza proble-
melor privind modernizarea clãdirilor civile rezistente la
acþiuni seismice ºi având consum redus de energie, pasive
ºi/sau solar active, perfectarea reglementãrilor tehnice,
sprijinul financiar necesar, formarea de specialiºti ºi infor-
marea populaþiei, precum ºi iniþiative la nivel local,
judeþean ºi regional în contextul aderãrii României la
Uniunea Europeanã.

Evenimentul va avea loc la Facultatea de Construcþii ºi
Instalaþii, corp R, vineri 19 mai 2006, orele 15,00 – 18,30
ºi va cuprinde discuþii pe marginea referatelor introductive
prezentate în prealabil la adresa:

www.ce.tuiasi.ro/~ddcc 
Instituþiile ºi specialiºtii interesaþi sunt invitaþi sã trans-

mitã referate de maximum 15 pagini A4 în format electronic,
pe adresa secretariatului:

Telefon: +40 (0232) 278 683/1421
Fax:       +40 (0232) 233 368
e-mail:    dascvio@ce.tuiasi.ro

Academia de ªtiinþe Tehnice
Secþia de Construcþii ºi Urbanism

Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi
Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii
Inspectoratul de Stat în Construcþii

Masã rotundã organizatã cu ocazia ZILEI FACULTÃÞII DE CONSTRUCÞII ªI INSTALAÞII
– IAªI 19 MAI 2006 –
Tema în dezbatere:

DEZVOLTAREA DURABILÃ ÎN CONSTRUCÞII CIVILE SUB IMPACTUL MODIFICÃRILOR CLIMATICE,
PREÞULUI CRESCÂND AL ENERGIEI ªI RISCULUI SEISMIC

Eveniment

urmare din pagina 160 



STOP!
Vã intereseazã?

Aprovizionarea cu materiale de construcþii pentru
lucrãrile de instalaþii este o problemã care ridicã
numeroase semne de întrebare pentru cei ce vor sã le pro-
cure pentru cã de calitatea ºi fiabilitatea acestora depinde
înlãturarea, pe cât posibil, a unor avarii care dau multe
bãtãi de cap beneficiarilor. Orice defecþiune în sistemul
de instalaþii al unei construcþii înseamnã mult deranj.

Pentru a preîntâmpina ºi elimina astfel de situaþii, au
apãrut firme specializate în oferta de materiale pentru
instalaþii, precum INDUSTRIAL PLAST SRL Braºov. Aceasta
este organizatã ca depozit de materiale metalurgice, pro-
duse mult utilizate în construcþiile industriale ºi social-
gospodãreºti.

De remarcat faptul cã INDUSTRIAL PLAST din Braºov
a reuºit prin raportul preþ/calitate ºi printr-o flexibilitate ºi
uºurinþã de lucru cu beneficiarii sãi sã se adapteze
nevoilor firmelor de instalaþii care activeazã în domeniul
gazelor, încãlzirilor ºi alimentãrilor cu apã.

Dacã vreþi sã nu întâmpinaþi greutãþi în aprovi-
zionarea cu materiale pentru instalaþii, formaþi numãrul
0268/311.562 sau scrieþi-ne pe adresa de e-mail:
indplast@rdslink.ro ºi INDUSTRIAL PLAST Braºov
vã trimite la adresa dvs. orice produs de care aveþi
nevoie.

Sediul firmei: Braºov, Str. Târnavei nr. 13. 

Pentru comenzi, contactaþi-ne la tel: 0268-311.562 sau e-mail: indplast@rdslink.ro. Transportul este asigurat.
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Instal Sting a fost înfiinþatã în 1999, având ca
obiectiv principal producþia ºi comercializarea insta-
laþiilor de tip industrial. 

Gama produselor este variatã, de la coturi de sudurã,
flanºe plate, oarbe sau cu gât, robineþi de toate tipurile,
þeavã trasã ºi sudatã, pânã la produse manufacturiere.

Printre beneficiari se numãrã: City Mall ºi Mall
Bucureºti, ambele supermarketuri Cora (Bucureºti),
Carrefour Braºov, Hidrocentrala Porþile de Fier, CET
Constanþa ºi multe altele.

Din anul 2002, societatea noastrã a intrat în „Topul
Firmelor“, datoritã corectitudinii, promptitudinii ºi serio-
zitãþii de care a dat dovadã în activitate. 

În sprijinul asigurãrii calitãþii produselor, am pus în
funcþiune o secþie de produs coturi ºi flanºe de sudurã ºi
am cãutat cei mai ieftini furnizori de robineþi industriali ºi
þeavã din þarã ºi strãinãtate, dar  pãstrând standardul
calitãþii ridicat.

Tot din dorinþa de a pãstra un control al calitãþii cât
mai ridicat, am deschis un atelier pentru produsele
manufacturiere, unde am realizat lucrãri-unicat, dar ºi
de serie. Printre lucrãrile unicat se numãrã  „Maºina de
fãcut vânt ºi ploaie“, ºi „Maºina de fãcut fum“ ambele
folosite de Castel Film în filmul „Highlander“, panoul de
morgã pentru filmul „Pãpuºa ucigaºã“ ºi scheletul maga-
zinului DADA din Bucureºti Mall.

În ultima perioadã, societatea noastrã s-a specializat în
executarea grupurilor de pompe Wilo sau Lowara.

Întreaga noastrã activitate se desfãºoarã în conformi-
tate cu exigenþele standardelor de calitate din certificatul
ISO 9001.

Cu noi nu te arzi!
Am mai scris în Revista Construcþiilor cã focul ºi apa – douã elemente primordiale ale vieþii –  dau, uneori, multã

bãtaie de cap. Aflate în exces ºi neutilizate unde ºi cât trebuie, ele pot provoca daune umane ºi materiale irecupe-
rabile. Prioritare, în acest sens, sunt mãsurile de prevenire ºi de lichidare a urmãrilor declanºate de aceste dezastre.

Un real ajutor îl reprezintã existenþa unor societãþi de producþie ºi comercializare a produselor necesare în caz de
incendii. Una dintre ele este Instal Sting din Bucureºti care are în funcþiune „primul magazin online de materiale PSI”.
Ce trebuie sã ºtim despre firmã ºi oferta sa de produse ne spune dl director general – dipl. ing. Gabriel Dragoº Goºoiu.

TOTUL ÎN INSTALAÞII ªI NU NUMAI

PRIMUL MAGAZIN ONLINE DE MATERIALE PSI

Instal Sting are o vastã experienþã în domeniul materi-
alelor de prevenire ºi stingere a incendiilor, încât acum
vã poate livra absolut toate echipamentele de stingere de la
stingãtoare, sprinklere, drencere, pânã la accesorii ale
echipamentelor de stingere (furtun PSI, racorduri aferente

acestuia, hidranþi de suprafaþã,
subterani ºi portativi).

Aceastã gamã variatã vã oferã
un real avantaj, pentru cã nu
mai sunteþi obligaþi sã solicitaþi
10 firme pentru aprovizionarea
necesarã, iar preþurile sunt
negociabile, acordându-se dis-
count-uri importante, în funcþie
de cantitate ºi modalitatea de
platã. Vã scutim, astfel, de dru-
muri ºi de timpul suplimentar pe
care ar trebui sã-l irosiþi mergând
în mai multe locuri.

Puteþi cumpãra ºi prin e-mail tot ceea ce doriþi sã
achiziþionaþi, iar marfa va ajunge la dumneavoastrã în
maximum 24 de ore în Bucureºti ºi în maximum 48 de ore
în oraºele limitrofe sau unde avem reprezentanþe, precum:
Constanþa, Bacãu, Ploieºti ºi Piteºti.

În cazul în care aveþi o construcþie ce conþine elemente
din lemn, acestea trebuie ignifugate, operaþia constând
într-un proces de tratare a lemnului cu soluþie ignifugã
care ajutã la întârzierea aprinderii focului. Soluþiile sunt în
funcþie de esenþa lemnului ºi sunt incolore sau colorate.

Pentru a efectua aceastã operaþie de protecþie a lem-
nului, suntem atestaþi de cãtre Corpul Pompierilor.

Aºadar, apelaþi cu încredere la produsele ºi serviciile
noastre, pentru cã veþi câºtiga sigur „duelul” cu focul! 

Tel.: 021/319.54.61, Fax: 021/319.54.60
Mobil: 0744.309.427, 0788.226.083

E-mail: contact@instalsting.ro

Mai multe informaþii despre produsele noastre gãsiþi
în pagina alãturatã sau la Tel.: 021/319.54.61,
Fax: 021/319.54.60, Mobil: 0744.379.436, 0744.191.605;
E-mail: contact@instalsting.ro
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Încãlzirea localã a locuinþelor
cu sobe din teracotã (II)

prof. univ.dr. ing. Victor BURCHIU – USAMV Bucureºti, dr. ing. Patricia MOCANU – AUDITECO Bucureºti,
ing. Diana CARACAª – APA NOVA Bucureºti 

Continuãm completarea datelor
prezentate în prima parte a articolului
publicat în numãrul 11 (decembrie 2005)
cu noi recomandãri ºi observaþii privind
încãlzirea localã a locuinþelor cu sobe
din teracotã:

a) sobele se aºazã lângã pereþii
interiori, deoarece la o astfel de
amplasare schimbul de cãldurã cu
încãperea este mult mai eficient;

b) racordarea sobelor se va face
numai la coºuri din zidãrie etanºe, cu
tiraj sigur ºi de secþiune corespunzã-
toare; obiºnuit, coºurile se realizeazã
odatã cu clãdirea – mai ales atunci
când aceasta este din lemn – constru-
irea ulterioarã a coºurilor, când aces-
tea nu au fost prevãzute, trebuie sã
respecte toate normele PSI (izolaþie,
protecþie la foc etc.);

c) racordarea sobei la un coº se
face prin burlane din tablã sau din
materiale ceramice (olane), cu lmax < 1 m
ºi de secþiune corespunzãtoare fumurilor;

d) nu se recomandã ca legarea a
douã sobe sã se facã la un singur coº,
deoarece apar perturbaþii în reali-
zarea tirajului; când soluþia nu poate
fi evitatã, se va asigura între punctele
de racord ale burlanelor cãtre coº o
distanþã de cel puþin 50 cm (fig. 1).

COªUL SOBELOR

ªI TIRAJUL ACESTORA

Coºul unei sobe asigurã evacu-
area în atmosferã a gazelor rezultate
din arderea combustibililor ºi reali-
zeazã tirajul care, prin cantitatea de
aer necesar, condiþioneazã arderea.

Tirajul coºurilor

Circulaþia aerului în coº se face pe
baza diferenþelor de greutate speci-
ficã a gazelor calde de ardere, care
intrã în coº la temperatura t1 ºi îl
pãrãseºte la ieºire cu t2 – temperatura
atmosferei care este mult mai micã.
Intensitatea unui tiraj de coº se cal-
culeazã cu relaþia:

H = h ( a – g) h c (tg – ta)
în care:
H (m col. apã) – tirajul coºului; h (m) –

înãlþimea coºului pe verticalã; g (kg/m3) –
greutatea specificã a gazelor arse;

a (kg/m3) – greutatea specificã a aerului
exterior; ta, g (0C) – temperatura aerului ºi
a gazelor, iar (c) reprezintã un coeficient.

Din relaþia de mai sus, rezultã cã
tirajul coºului este cu atât mai mare
cu cât acesta este mai înalt ºi cu cât
diferenþa de temperaturã t = ta – tg
este mai mare.

Cantitatea de gaze evacuate depinde
ºi de rezistenþa întâmpinatã de aces-
tea în drumul lor de la focar ºi pânã
la terminarea coºului (rezistenþe
interioare în sobã, pe canalele de fum
ºi, în continuare, rezistenþele pe toatã
lungimea coºului).

Rezultã cã tirajul este influenþat în
principal de: înãlþimea coºului ºi
secþiunea acestuia, lungimea ºi secþiunea
canalelor de fum, rugozitatea pereþilor,
numãrul ºi felul schimbãrilor de
direcþie ºi diferenþa de temperaturã t.

Aºa dupã cum rezultã din fig. 2,
un tiraj bun se obþine ºi în mãsura în
care, în punctul de racord, burlanul
se opreºte la marginea coºului.

Amplasarea coºurilor

Pentru o bunã funcþionare a unui coº,
se vor avea în vedere urmãtoarele:

coºurile trebuie grupate pe
camere, deoarece în acest fel creºte
tirajul, se ieftineºte construcþia ºi se
reduce numãrul de strãpungeri prin
acoperiº (strãpungeri care realizate
incorect pot sã favorizeze infiltraþii
din ploi);

coºurile trebuie sã fie amplasate
pe cât posibil în axul clãdirii, astfel încât

Fig. 1: Detalii cu privire la racordarea sobelor la coºuri: a) racordare corectã;
b) racordare incorectã; 1 – coºul clãdirii; 2, 3 – burlane de racord al sobelor

Fig. 2:  Detaliu cu privire la racordarea
unui burlan de sobã la un coº: a) soluþie
incorectã, b) soluþie corectã; 1 – coºul

clãdirii; 2, 3 – burlane de racord al sobelor

continuare în pagina 168



Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti Fedo SRL 021 – 314.8022

Miv SRL 021 – 242.8277
Alba Iulia Vimed SRL 0258 – 817.988
Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078
Bacãu Dedeman SRL 0234 – 513.330

Estbau SRL 0234 – 518.291  
Bistriþa Stilex Prima SRL 0263 – 212.199
Botoºani Totex SRL 0231 – 533.777
Buzãu Constam SRL 0238 – 722.230
Cluj Credo Group SRL 0264 – 598.963

Drãgan West SRL 0723 – 612.087
Constanþa Narcom SRL 0241 – 691.092

Refrom Nav 0241 – 510.231
Craiova Dumitru LP SRL 0251 – 152.415
Focºani Hard Industries SRL 0237 – 230.440
Iaºi Status SRL 0232 – 210.843
Miercurea Ciuc Shazy SRL 0266 – 111.057
Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885
Piteºti Direct Auto Rom SRL 0248 – 265.557
Ploieºti Concret C-þii SRL 0244 – 515.867
Râmnicu Vâlcea Erhan SRL 0250 – 731.725
Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211
Sibiu Unimat SRL 0269 – 560.216

Ambient SRL 0269 – 229.630
Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249 – 438.957
Suceava Dedeman SRL 0230 – 206.341

Lider SRL 0230 – 526.534
Târgoviºte Falcor SRL 0245 – 211.013
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265 – 161.941
Timiºoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004
Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754
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sã iasã în coama acoperiºului ºi sã
depãºeascã cu 50 cm cota maximã a
clãdirii; nu se vor amplasa coºuri pe
pereþii exteriori;

se vor evita traseele orizontale,
în cazuri de forþã majorã acestea vor
fi înclinate cu minimum 300;

se va analiza circulaþia curen-
þilor de aer în zona în care coºul
pãrãseºte clãdirea, pentru a nu apãrea
tulburãri ale tirajului datoritã presiu-
nilor dinamice cauzate de vânt.

Execuþia coºurilor

Coºurile care tranziteazã la inte-
rior clãdirea nu trebuie sa fie prote-
jate termic; numai când se acceptã
amplasarea coºului exterior faþã de
clãdire, coºul va fi în mod obligatoriu
izolat. Suprafeþele interioare ale
coºului vor trebui sã fie realizate cât
mai neted: rostuire atentã a zidãriei,
tencuialã de calitate cu mortar de
ciment sau argilã, burlane (olane) din
materiale ceramice. Efecte benefice
se obþin prin realizarea coºurilor din
cãrãmidã fasonatã, adusã la secþiune
interioarã circularã, operaþie care tre-
buie fãcutã odatã cu ridicarea coºului
din cãrãmidã. Aceasta se poate rea-
liza prin glisarea unui tronson de con-
ductã din material plastic (de
exemplu) cu 125 mm, aºa cum se
aratã în fig. 3.

Cãciulile de acoperire, care ar
putea proteja coºul de ploaie, vor fi
amplasate la o distanþã faþã de cota la
care se terminã coºul, deoarece, chiar
dacã în mod normal îmbunãtãþesc
tirajul, vor induce tulburãri atunci
când bate vântul.

Când coºurile din zidãrie rezultã
prea înalte, acestea se pot prelungi la
exterior prin conducte metalice,
eventual ancorate, ºi se vor prevedea

pe acoperiºul clãdirii trepte pentru
acces, necesar întreþinerii coºului (în
special curãþirea acestuia).

Coºurile depãºite ca înãlþime de
construcþiile învecinate prezintã
dezavantajul cã, atunci când bate
vântul, pe acestea apare o suprapre-
siune care acþioneazã invers asupra
tirajului coºului (fig.4) ºi, ca urmare,
performanþele tirajului scad. 

La prelungirea unui coº, secþiunea
iniþialã trebuie, în mod obligatoriu,
pãstratã (fig. 5).

Datoritã tirajului invers, în camerã
pot ajunge gaze nearse, fenomen
extrem de periculos pentru ocupanþi
(fatal). Pentru a se evita aceastã situ-
aþie, întotdeauna se va verifica dacã
uºiþele de curãþire, amplasate la baza
coºului, realizeazã o bunã etanºare ºi
dacã sunt astfel amplasate încât sã fie
uºor manevrabile.

Secþiunea coºurilor

Secþiunea liberã a unui coº trebuie
sã fie în funcþie de numãrul focurilor
de sobe racordate ºi de cantitatea de
gaze arse care trebuie evacuate.

Când tirajul este redus, secþiunea
unui coº va fi mai mare ºi invers; pen-
tru coºul ce deserveºte o singurã sobã,
dimensiunea va fi 12 cm  x 12 cm,
la douã sobe 14 cm x 14 cm, la trei
sobe 14 cm x 20 cm, iar la patru sobe
20 cm x 20 cm.

În funcþie de suprafaþa de încãlzire
a sobei S [m2], dimensiunea coºului s [cm2]
se va lua conform datelor din tabelul 1;
la coºurile de secþiune circularã,
diametrul rezultã din secþiunea
echivalentã.

Tirajul unui coº anterior definit
poate fi perturbat la pãtrunderea de
aer fals (rece) infiltrat prin neetanºeitãþi.
Din aceastã cauzã, temperatura
coloanei de gaze arse scade ºi coºul
se supraîncarcã.

Aerul fals pãtrunde în coº prin:
uºiþele de curãþire deschise de la
bazã, uºile deschise la sobele care nu
sunt în funcþiune, dar sunt racordate
la acelaºi coº, fumurile coºurilor stri-
cate, sobe neetanºe, pereþii coºului
deterioraþi etc.

Fig. 5: Detaliu cu privire la prelungirea
unui coº: a) soluþie incorectã; b) soluþie

corectã; 1 – coºul existent; 2– prelungirea
coºului; 3– umplutura pentru izolaþie

Fig. 3: Tehnologia realizãrii unui coº de
secþiune cilindricã cu glisarea unui tub pe

interior; 1 – cãrãmidã, 2 – tub plastic, 
3 – mortar de ciment sau de argilã

Fig. 4: Suprapresiunea provocatã de o
construcþie învecinatã unui coº; 1 – circu-
laþia aerului (linii de curent); 2 – turbion

(curenþi de aer); 3 – coºul iniþial; 4 – coºul
prelungit; 5 – construcþie învecinatã

Tabelul 1: Secþiunea (s) a coºurilor, în funcþie de suprafaþa de încãlzire (S)
a sobelor de teracotã

urmare din pagina 166 
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Un nou standard de calitate
Înfiinþatã în anul 1994, Conmet Slobozia debuteazã în

sfera comerþului prin comercializarea produselor
metalurgice provenite, în special, din producþia externã.

Insistând pe promovarea calitãþii produselor, am
câºtigat un segment important din sectorul comerþului cu
produse destinate instalaþiilor de apã ºi gaze naturale, în
special al þevilor negre ºi zincate, al þevilor ºi fitingurilor
din polipropilenã. Am realizat, astfel, un portofoliu impor-
tant de clienþi consacraþi pe piaþa instalaþiilor ºi am înlã-
turat, totodatã,  produsele similare cu cele comercializate
de noi, dar care erau de provenienþã dubioasã ºi calitate
îndoielnicã.

Printr-o politicã de consolidare a relaþiilor cu parteneri
externi importanþi, s-a reuºit crearea unui teren favorabil
obþinerii unor rezultate financiare bune.

Conmet a reuºit, în felul acesta, acumularea capitalului
necesar dezvoltãrii ºi în alte direcþii, precum ºi înfiinþarea
unui parc auto propriu de transport marfã care a determi-
nat eficientizarea miºcãrii mãrfurilor ºi, totodatã, redu-
cerea cheltuielilor aferente procurãrii lor, toate acestea
ducând la posibilitatea menþinerii unei oferte competitive,
în condiþiile creºterii concurenþei pe piaþa internã. S-a creat,
astfel, o reþea de distribuþie eficientã care a dus la mãrirea
portofoliului de clienþi adepþi ai calitãþii.

Respectând legislaþia în vigoare, produsele au fost
agrementate tehnic, consolidându-se încrederea în cali-
tatea produselor comercializate de Conmet ºi înlãturându-se
eventualele suspiciuni datorate existenþei pe piaþa
româneascã a unor produse neconforme din punct de
vedere calitativ. 

Oferim din stoc dimensiunile uzuale de þevi pentru
instalaþii din oþel, negre ºi zincate, de la 3/8’’ pânã la 4’’,
în gama de execuþie medie ºi uºoarã, þevi pãtrate ºi rectan-
gulare, þevi ºi fitinguri din polipropilenã (PPRC).

Aprovizionãm la comandã:
• þevi negre ºi zincate cu dimensiuni mai puþin uzuale:

5, 6, 7... þoli.
• þevi din oþel sudate acoperite cu polietilenã în 3 stra-

turi recomandate pentru transportul gazelor naturale ºi al
produselor petroliere.

Produsele de bazã comercializate în sistem en gros de
Conmet sunt:

• þevi negre pentru instalaþii de apã ºi gaze;
• þevi zincate;
• þevi pãtrate ºi rectangulare.
• þevi ºi fitinguri din polipropilenã pentru instalaþii ter-

mice ºi sanitare, agrementate tehnic.

Acest tip de produse prezintã o serie de avantaje în
detrimentul celor clasice, din oþel. Produsele din
polipropilenã au o duratã de viaþã lungã, 50 de ani în
condiþii normale de exploatare, au suprafaþa interioarã
lisã nepermiþând acumularea de depuneri, lipsa pierde-
rilor de presiune datoritã sistemului de îmbinare-polifuzi-
une, au o rezistenþã chimicã ºi electricã ridicatã, precum
ºi un grad superior de izolare termicã ºi fonicã. Îmbinarea
se face prin sudurã prin polifuziune, procedeu ce deter-
minã un montaj simplu ºi rapid, ducând astfel la redu-
cerea cheltuielilor cu manopera ºi la un interval redus de
punere în operã a reþelei. Polipropilena este un material
netoxic pentru mediu ºi apã ºi, astfel, nu afecteazã sãnã-
tatea utilizatorilor. De asemenea, aceasta prezintã un
grad de elasticitate ridicat, determinând o bunã rezistenþã
la variaþii de temperaturã ºi la manipulare sau ºocuri, iar
greutatea redusã determinã o mai mare uºurinþã în
manipulare ºi montaj.
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Observaþii:
1. Înainte de pornirea unei sobe,

coºul se va verifica ca sã nu fie înfun-
dat de un eventual cuib de pãsãri sau
chiar pãsãri moarte blocate în interior. 

2. Amorsarea tirajului este nece-
sarã la începerea sezonului friguros
(dat fiind faptul cã în locuinþã este
mai rãcoare) sau dupã o perioadã mai
lungã de întrerupere a funcþionãrii
sobei. Amorsarea se va face folosind
un ºomoiog impregnat cu petrol, care
prin ardere încãlzeºte rapid aerul din
interiorul focarului ºi antreneazã, astfel,
gazele arse cãtre ieºirea coºului.

3. Cititorii au putut constata cã
multe din tragediile umane semnalate
în presã, în legãturã cu subiectul
încãlzirii locale cu sobe, au avut drept
principalã cauzã, tirajul deficitar.
SOBE DE TERACOTÃ PE GAZE

Utilizarea combustibilului gazos
pentru ardere în sobele de teracotã nu
aduce modificãri importante faþã de
cele funcþionând pe combustibil
solid. Soba pe combustibil gazos tre-
buie realizatã cu fumul principal în
centru. Intrarea conductei de gaze
cãtre arzãtor se va face fãrã a traversa
vreun canal de fum; aceasta deoarece,
prin deteriorarea conductei, se pot
acumula gaze în canalele de fum ale
sobei ºi va fi pericol de explozie.

Sobele pe gaze nu mai au nevoie
de grãtare ºi, astfel, prin eliminarea
pierderilor de sarcinã pe acesta, se
realizeazã un tiraj mult mai bun; de
asemenea, se impune montarea unor
dispozitive de siguranþã pentru tiraj
(fig. 6) pentru a evita stingerea de
flacãrã în focar la vânturi puternice.

Alte precizãri:
* Existã o practicã în cazul sobelor

cu funcþionare intermitentã, care
poate spori inerþia termicã a acestora,
dacã în perioada cât soba nu
funcþioneazã, o clapetã special pre-
vãzutã izoleazã soba faþã de coº;

astfel, se întrerupe tirajul ºi gazele nu
mai transportã cãldura cãtre exterior.
Soluþia devine însã extrem de pericu-
loasã atunci când, din neglijenþã,
soba este repornitã fãrã a se redes-
chide clapeta.

* Sobele care funcþioneazã pe
combustibil gazos vor fi pornite
numai dupã un control atent al
camerei de ardere, care nu trebuie sã
conþinã eventuale scãpãri de gaze
(pungi), ce ar putea duce la explozie
în momentul pornirii flãcãrii.

* Este adesea recomandatã folo-
sirea unor recuperatoare de cãldurã
amplasate pe coº, pentru reducerea
temperaturii gazelor arse; numai cã,
dacã temperatura gazelor arse la coº
scade sub o anumitã limitã, se poate
atinge aºa numitul „punct de rouã”,
cu urmãri dintre cele mai neplãcute
în exploatarea de lungã duratã, într-un
astfel de regim. Fenomenul constã în
aceea cã apa din gazele de ardere
condenseazã ºi, în combinaþie cu o
parte din compuºii sulfului din com-
bustibil, formeazã acizi, care atacã
chimic orice confecþie metalicã aferentã
coºului.

* Pentru ca o sobã sã funcþioneze
la randamentul maxim scontat, nu
se recomandã arderea simultanã

sau alternativã, în aceeaºi sobã, a

douã tipuri de combustibili (exemplu:

gaze ºi combustibili solizi), cu alte

cuvinte este bine ca soba sã fie uti-

lizatã exclusiv cu combustibilul pentru

care a fost proiectatã ºi realizatã.

CONCLUZII

Pentru o mare parte din

locuitorii mediului rural ºi nu numai,

încãlzirea localã cu sobe reprezintã

încã unica soluþie tehnic ºi financiar

accesibilã, chiar dacã nu întotdeauna

este ºi cea mai economicã.

Randamentul extrem de modest,

în special în cazul sobelor vechi pentru

încãlzire localã, determinã creºterea

substanþialã a consumului de com-

bustibil ºi, implicit, a cheltuielilor

pentru procurarea acestuia. Din acest

motiv, statul ºi-a stabilit preocupãri
de ultimã orã pentru introducerea
unui sistem de stimulare economicã a
proprietarilor care hotãrãsc sã renunþe
la sobele de teracotã ºi sã opteze pen-
tru un alt sistem de încãlzire, mai efi-
cient energetic ºi, din acest motiv,
mai puþin poluant (exemplu: micro-

centrale termice individuale).
O ardere incompletã, în special

în cazul sobelor pe combustibil solid,

pe lângã faptul cã este evident neeco-

nomicã, constituie cauza cea mai

frecventã a creºterii poluãrii mediului.

Sobele vechi, incorect realizate

ºi exploatate, coºurile imperfect

asigurate ºi controlate constituie

peste 80% din cauzele declanºãrii

incendiilor la sate.

Sporirea randamentului unei

sobe (care poate ajunge la 75 – 80%)

permite satisfacerea normelor de con-

fort termic în locuinþe cu cheltuieli

de exploatare reduse; pentru aceasta,

se impune redimensionarea ºi refacerea

sobelor cu o vechime mai mare de

20 de ani. 

Fig. 6: Dispozitiv de siguranþã pentru tiraj
la sobele de teracotã pe combustibil
gazos; 1 – circuitul curenþilor de aer;

2 – circuitul gazelor de ardere

urmare din pagina 168 
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Înfiinþatã în anul 1931, firma Hensel a avut la
bazã iniþiativa revoluþionarã a întemeietorului ei –
dl Gustav Hensel – de a produce în premierã mondialã
o dozã pentru conexiuni electr ice de formã
rectangularã, din material izolant din categoria
duroplastelor.

Cu 75 de ani de activitate intensã în domeniul
dezvoltãrii produselor pentru derivaþia circuitelor
electrice, asigurarea siguranþei în exploatare ºi dis-
tribuirea energiei electrice de joasã tensiune,
grupul de firme Hensel are în prezent recunoaºterea
internaþionalã.

Capacitãþi de producþie ultramoderne, cu linii
complet automatizate, maºini de înaltã tehnicitate
pentru injecþia maselor plastice, utilajele cele mai
moderne pentru prelucrarea metalului sunt punctele
de referinþã care ne recomandã ca producãtor de
înaltã calitate în domeniu. Combinaþia de know-how
în producþie – rezultat al celor 75 de ani de expe-
rienþã –  ºi sistemul de management al calitãþii în
conformitate cu DIN-ISO 9001-2000, aplicat în
toate punctele de producþie, garanteazã cea mai
bunã calitate a produselor.

Hensel România, filiala grupului de firme Hensel,
înfiinþatã în anul 2000 cu capital integral german, vã
oferã pe întreg teritoriul þãrii, prin lanþul de dis-
tribuþie ºi parteneriat, urmãtorul sortiment de pro-
duse destinate instalaþiilor electrice de joasã
tensiune:

Doze de derivaþie, IP 54 / IP 65, pentru secþiuni
de conductoare cuprinse între 1,5 mm2 ºi 240 mm2;

Cofrete pentru siguranþe automate, IP 40 / IP 54 /
IP 65, cu sistem de plãci de borne N-PE tip plug-in,
pentru 3 pânã la 54 module de 18 mm;

Sistem ºi carcase modulare de distribuþie Mi, în
carcase capsulate din policarbonat, IP 65, In = 630 A;

MC-MODITEC® – Sistem de distribuþie modular
în carcase metalice, IP 55, In = 630 A;

Sistem de ºtuþuri ºi presgarnituri, IP 54 / IP 55 / IP 65.
Firma Hensel România este activã permanent prin

reprezentanþi tehnici în zonele dvs. de activitate,
care vã stau la dispoziþie non-stop în rezolvarea
problemelor distribuþiei energiei electrice de joasã
tensiune în medii industriale corozive, cu praf, cu
umiditate crescutã sau cu pericol potenþial de
explozie.

Hensel România este elementul de legãturã optim
între proiectul dvs. ºi realizarea practicã a unei instalaþii
electrice industriale, sigure în funcþionare ºi de calitatea
cea mai înaltã.

Hensel România S.R.L.

Jubileu
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Structuri spaþiale din lemn
În compania noastrã conceptul de calitate ºi perfor-

manþã în construcþii pe structuri de lemn înglobeazã cri-
teriile de durabilitate, rapiditate în montaj ºi execuþie,
calcule de rezistenþã perfecþioniste, toate acestea pentru a
satisface necesitãþile explicite ºi implicite ale clienþilor în
condiþiile respectãrii cerinþelor legale.

Având în vedere calitãþile unui astfel de tip de con-
strucþie, au fost realizate în timp record (2 luni), 2 case de
copii pentru DAGSPC Braºov.

În cadrul unui proiect mai larg, s-au realizat 5 case de
copii ºi 1 centru de zi pentru copii cu dizabilitãþi în
judeþul Braºov, 2 case pentru copii cu handicap în
Râmnicu Vâlcea, o casã de copii la Giurgiu ºi un
centru de zi pentru copii nevãzãtori la Braºov.

În domeniul construcþiilor industriale,
au fost realizate 2 hale de 1.100 mp ºi,
respectiv 1.200 mp în judeþul Covasna, o
halã, service ºi show-room cu suprafaþa
de 1.500 mp în judeþul Braºov; o halã de
1.200 mp în judeþul Covasna ºi un
acoperiº pentru un mare complex comer-
cial din Braºov, cu suprafaþa de 1.200 mp.

Totodatã, în cadrul programului de
reconstrucþie a zonelor sinistrate din Banat
ºi Caraº-Severin, au fost executate structurile din
lemn pentru 100 de case sociale ºi aproximativ 300 de
structuri de acoperiº.

Compania Pasconmat vã poate aduce la realitate visul
de a avea cãminul dorit, executând la cheie case unifami-
liale într-un timp record, cu 30% mai economic decât o
construcþie tradiþionalã.

Case cu structuri din lemn au fost realizate ºi puse în
operã în þãri ca Spania, Franþa ºi Norvegia.





Sunt deja aproape 150 de ani de când
compania germanã Bauder Gmbh&Co KG
a început sã producã materiale pentru sis-
teme de acoperiº. Pe lângã fabrica iniþialã
din Stuttgart-Zuffenhausen, firma s-a
extins în ultimele 3 decenii, deschizând
încã 4 fabrici, echipate cu cele mai moderne
tehnologii de producþie. Povestea de
succes a companiei începe în 1857, când
Wilhelm Burck a pus bazele unei fabrici
în Stuttgart-Zuffenhausen cu intenþia de a
realiza produse pentru acoperiºuri. În 1909
compania a fost preluatã de Paul Bauder,
care a deschis o nouã fabricã în Stuttgart-
Weilimdorf în 1911. În 1948, fiul sãu,
Hermann Bauder, a început sã extindã
afacerea în sudul Germaniei. În 1964, ca
urmare a unor investiþii pe scarã largã, el
a ajutat sistemele de hidroizolaþii termo-
sudabile sã se autodepãºeascã prin îmbunã-
tãþirea metodelor de aplicare. Din anul 1967
au început sã se producã termoizolaþiile
din spumã poliuretanicã. Astfel Bauder a
devenit un furnizor de sisteme complete.
A treia generaþie de membri ai familiei
Bauder, Gerhard ºi Paul-Hermann, a dez-
voltat sistemele de acoperiºuri verzi,
deschizând o nouã fabricã în Landsberg-
Halle ºi extinzând afacerea în Europa.
În cele 5 fabrici, Bauder realizeazã pro-
duse inovative care sunt, în mod constant,
adaptate noilor standarde ºi specializate
în domeniul sistemelor de acoperiº-
ºarpantã, al sistemelor de acoperiº-terasã,
sistemelor de acoperiº cu vegetaþie ºi în
domeniul termoizolaþiilor.

Astãzi, Bauder este una dintre cele mai
importante companii în domeniu, reali-
zând materiale termo- ºi hidroizolante la
un înalt standard tehnologic. De exemplu,
în Germania, Bauder a devenit al doilea
mare manufacturier de membrane bitumi-
noase ºi termoizolaþii poliuretanice, iar
în Europa se situeazã pe locul al treilea.
De asemenea, Bauder are reprezentanþe
în Suedia, Olanda, Elveþia, Italia, Anglia,
Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria ºi,
începând cu 2005 ºi în România. Astfel,
Bauder vine în întâmpinarea constructorilor
ºi beneficiarilor români, cu soluþii com-
plete de hidro- ºi termoizolaþii. Un pro-
ducãtor de marcã al membranelor
bituminoase ºi un specialist în membrane
PVC, Bauder este o garanþie a calitãþii
indiferent de materialul de bazã, oferind
produse inovative, de ultimã generaþie.
În cele ce urmeazã, vã invitãm sã vã for-
maþi propria opinie în legãturã cu Bauder,
cu serviciile, produsele, sistemele ºi
soluþiile oferite, care satisfac cele mai exi-
gente cerinþe, putând fi soluþii monostrat
sau multistrat, care se preteazã pentru
toate tipurile de acoperiºuri: sisteme de
acoperiº-ºarpantã, sisteme de acoperiº-
terasã ºi sisteme de acoperiº verde (cu
vegetaþie).

SISTEME DE ACOPERIª-ªARPANTÃ

Din ce în ce mai des, spaþiul de locuit este
creat direct sub acoperiº. Ca rezultat,
acoperiºurile ºarpantã sunt confruntate cu
noi provocãri – în particular, cererile pen-
tru termoizolaþii de calitate cresc.

Bine aþi venit la...

MEMBRANE BITUMINOASE
ªI MEMBRANE PVC DE LA
UN SINGUR PRODUCÃTOR

Sisteme de acoperiº-ºarpantã

• Sisteme de termoizolaþii peste cãpriori
• Renovãri de acoperiºuri
• Construcþii noi
• Clãdiri pasive
• Sub acoperiºuri din tablã ºi ºindrilã
• Membrane de difuzie
• Membrane autoadezive (primul strat)
• Strat intermediar
• Drenuri pentru acoperiºuri din tablã

ºi membrane pentru aerisire

Sisteme de acoperiº-terasã

• Hidroizolaþii cu membrane bituminoase
sau PVC

• Sisteme autoadezive
• Sisteme prin sudurã
• Sisteme de hidroizolaþii

într-un singur strat
• Sisteme pentru reparaþii
• Sisteme de hidroizolaþii fluide
• Sisteme de termoizolaþii
• Accesorii pentru scurgeri

Sisteme de acoperiº verde – cu vegetaþie

• Acoperiºuri verzi extensive
• Acoperiºuri verzi pe structuri uºoare
• Acoperiºuri verzi pe suprafeþe înclinate
• Acoperiºuri verzi intensive
• Acoperiºuri verzi pe garaje
• Membrane hidroizolante rezistente

la rãdãcini

Termoizolaþii poliuretanice

• Elemente uzuale de termoizolaþiii
• Elemente robuste de termoizolaþii
• Elemente de termoizolaþii cu strat

de difuzie
• Elemente cu izolare termicã ºi fonicã
• Elemente tencuibile de termoizolaþie



Bauder oferã clienþilor o gamã largã de
soluþii integrate complete. Materialele
oferite în acest domeniu sunt membranele
hidroizolante bituminoase, de difuzie ºi
termoizolaþiile de ultimã generaþie din
spumã poliuretanicã, ce au o serie de
avantaje faþã de termoizolaþiile clasice.
În ambele cazuri, Bauder a dus o muncã
decisivã de pionierat, punând bazele
unor noi standarde ale calitãþii. Bauder
Buzi AK a fost prima membranã bitumi-
noasã de difuzie ºi aceasta a fost urmatã
de Bauder Difutex ºi Bauder Difutex NSK
(autoadezivã). Am creat în colaborare ºi
la cererea clienþilor noºtri Bauder Top-
Vent, prima membranã bituminoasã de
difuzie pentru acoperiºurile pe structurã
metalicã.
Suntem unii dintre primii deschizãtori de
drumuri în ceea ce priveºte termoizolaþia
pe bazã de spumã poliuretanicã rigidã,
cea mai bunã metodã de izolare termicã.
Avem în acest domeniu gama de produse
patentate Bauder PIR, primele produse
termoizolante cu îmbinare verticalã ºi
orizontalã.

SISTEME DE ACOPERIª-TERASÃ

Sistemele de acoperiº-terasã, fie cã sunt în
sectorul industrial sau privat, necesitã sis-
teme de termoizolaþii ºi hidroizolaþii la un
înalt nivel calitativ. Astãzi, cu o proiectare,
execuþie ºi întreþinere de excepþie, ele pot
rezista o viaþã, ca ºi clãdirea însãºi. Acesta
este ºi motivul pentru care din ce în ce
mai mulþi arhitecþi ºi constructori îºi pun
încrederea în expertiza profesionalã ºi în
produsele de calitate excepþionalã oferite
de Bauder. Aici, antreprenorii ºi proiectanþii
pot gãsi sisteme complete de soluþii capa-
bile sã satisfacã cele mai înalte cerinþe,
într-o gamã variatã.
Pentru aceste sisteme de acoperiº, Bauder
oferã atât membrane bituminoase, cât ºi
membrane PVC. Compania vine cu soluþii
flexibile, membranele bituminoase putând
fi autoadezive (gama Bauder TEC, una
dintre primele de acest gen în domeniu)
sau termosudabile, într-un singur strat
(Bauder PRO F – pentru acoperiºuri noi ºi
Bauder SL500 – pentru renovãri), sau în
mai multe straturi, aditivate cu elastomeri,
plastomeri sau pe bazã de bitum oxidat.
În cazul halelor industriale ºi al sistemelor
de acoperiºuri cu structurã uºoarã, o
soluþie rapidã, eficientã ºi elegantã este
datã tot de Bauder prin membranele PVC
într-un singur strat, fixate mecanic ºi
sudate cu aer cald (Bauder Thermo-Fol U).
Fabricile Bauder sunt dotate cu o tehno-
logie modernã, de mare capacitate, care
este în permanenþã actualizatã ºi
îmbunãtãþitã, pentru a face faþã celor mai
noi descoperiri ºi cerinþe în domeniu.

SISTEME DE ACOPERIª  VERDE –
CU VEGETAÞIE

De fiecare datã când o clãdire nouã este
construitã cu un acoperiº verde,
înseamnã cã puþin din natura care a fost
pierdutã se poate recupera. Acoperiºurile
cu vegetaþie sunt un factor decisiv în
înnobilarea clãdirilor ºi oferã o serie de
avantaje ecologice, împrospãtând aerul
prin producerea de oxigen. Ele contribuie
la reglarea umiditãþii din aer, absorbind
praful ºi ajutând la stocarea apei de
ploaie. Fiind adeptul soluþiilor pentru pro-
tecþia mediului, Bauder promoveazã în
mod activ conceptul de acoperiº verde,
oferind sisteme complete, perfect confi-
gurate pentru acoperiºurile cu vegetaþie.
Acestea pot fi extensive, cu rol decorativ,
sau intensive, cu rol utilitar-decorativ.
Cu prima membranã bituminoasã hidroizo-
lantã, rezistentã la penetrarea rãdãcinilor
– Bauder Plant E – Bauder a rezolvat
problema care este centralã în tehnologia
acoperiºurilor cu vegetaþie. În fapt, Bauder
este prima companie care a dezvoltat
sisteme structurale complete de acoperiº
verde, începând de la bariera de vapori
ºi terminând cu vegetaþia.

Indiferent de opþiunea clienþilor, firma
Bauder este conºtientã cã, pe lângã pro-
dusele calitative ºi trainice, eficientizarea
unui sistem de acoperiº presupune ºi o
consiliere competentã. De aceea, Bauder
oferã suport tehnic, compania având
peste 70 de specialiºti în Europa, a cãror
vastã experienþã le permite sã ofere infor-
maþii despre produse ºi uzul acestora.
Destul de des pot apãrea probleme prac-
tice complexe, unde detalierea completã
ºi corectã este de o importanþã vitalã pentru
a asigura integritatea ºi calitatea sistemului.
Tocmai aceste situaþii dificile sunt cele
care reflectã devotamentul ºi experienþa
inginerilor de la Bauder, care oferã sfaturi
de calitate în beneficiul clienþilor. Bauder
face tot posibilul pentru a se asigura de
mulþumirea clienþilor, fie ei antreprenori,
arhitecþi, designeri de spaþii verzi sau
distribuitori. Relaþia companiei Bauder cu
ei nu este una exhaustivã, nu se reduce
numai la a le furniza materiale; ea este
una de continuã comunicare, angajaþii
Bauder fiind dispuºi oricând sã asculte
dorinþele ºi sugestiile partenerilor.
Produsele de calitate, suportul tehnic, satis-
facerea clienþilor sunt obiective dez-
voltate ca rezultat al multor ani de
experienþã, precum ºi din consideraþia pe
care Bauder o are pentru viitor. Bazându-
se pe o echipã atent selecþionatã de profe-
sioniºti, indiferent de domeniu: tehnic,
comercial, industrial sau administrativ,
Bauder reuºeºte sã-ºi îndeplineascã ºi
chiar sã depãºeascã obiectivele asumate.
Echipa din România vã stã la dispoziþie.

CÃUTÃM DISTRIBUITORI ÎN TOATÃ ÞARACÃUTÃM DISTRIBUITORI ÎN TOATÃ ÞARA

SC BAUDER SRL
Cluj-Napoca, P-þa 1 Mai 4-5
(în incinta platformei Clujana)
Tel.: 0040 264 206.638
Fax: 0040 264 206 639
E-mail: bauder_ro@yahoo.com
Mobil: 0040 744 160.061

0040 745 326.690

Ne puteþi  gãsi  º i  la  CONSTRUCT EXPO ANTREPRENOR, Bucureºt i ,
în  perioada 22-25 martie 2006,  Pavi l ion 1/4.5,  Stand 224.
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Avarierea clãdirilor provocatã
de urcarea umezelii prin capilaritate

ing. Elvira DUMITRESCU, ing. Daniela RADU, tehn. Maria SZABO, tehn. Alexandru VIªAN

MIªCAREA APEI PRIN CAPILARITATE

Materialele de construcþii poroase
(mortare, cãrãmizi, mijloace de legã-
turã a zidurilor) absorb apa. Transportul
apei prin capilaritate este predomi-
nant dependent de tensiunea superfi-
cialã a apei, de capacitatea de
umezire a suprafeþei materialului de
construcþie, de forma ºi grosimea sis-
temului de pori.

Apa, în miºcarea sa ascendentã,
depãºeºte ºi cele mai mari gãuri,
având loc difuzia din porii mici, fini,
în porii mari. Igrasia rãzbate prin porii
fini pânã la cei mai mari pori ºi, ast-
fel, aceastã miºcare se repetã.

La cãrãmizile poroase moderne
are loc un proces asemãnãtor, dar de
uscare lentã.

MICROPORE

TENCUIALÃ DESHIDRATANTÃ

MicroPore, tencuiala de prevenire
a umiditãþii, se foloseºte de cele mai
elementare legi ale naturii, ºi anume
de termodinamicã. O caracteristicã
esenþialã este aceea cã, în pereþii
umezi, apa existentã este repede
evaporatã ºi, în acelaºi timp, odatã cu
transportul apei în afarã, tencuiala
devine etanºã. MicroPore obþine
acest efect prin formarea de micropori
în procesul de amestecare între apã ºi
componentele de ciment ale mortaru-
lui. Pentru tencuielile normale, trans-
portul apei se obþine prin procesul de
amestec dintre liant ºi macroporii din aer. 

Microporii reprezintã stratul des-
pãrþitor dintre apã ºi vaporii de apã.

Fenomenul se repetã, cãci aceastã
tencuialã are prin suprafaþa sa unicã
internã o ºi mai mare suprafaþã (pen-
tru aerul înconjurãtor din vecinãtate)
de evaporare/suprafaþã superioarã de
vaporizare.

În comparaþie cu tencuielile nor-
male, cercetãrile efectuate pe Micro-
Pore au stabilit cã acestea au o
suprafaþã expusã pentru aerul încon-
jurãtor, de 30 de ori mai mare.

MicroPore conþine un aditiv care
se infiltreazã în zidãrie ºi împiedicã
dizolvarea sãrurilor. Aºa este exclus
pericolul exfolierii tencuielii ºi apa-
riþia cristalelor de sare la suprafaþa
tencuielii.

MicroPore este o tencuialã deshi-
dratantã originalã germanã. Aceasta
se aplicã de peste 40 de ani în Europa
ºi în lume, pentru eliminarea defini-
tivã a umezelii (igrasiei) din zidãriile
de toate tipurile ale clãdirilor vechi ºi noi.

Materialul are la bazã o istorie
deosebit de interesantã legatã de cel
de Al Doilea Rãzboi Mondial. Prima
utilizare a fost fãcutã (sub formã de
aditiv) în urmã cu aproximativ 60 de ani.
Pe baza aditivului în cauzã au fost
realizate betoanele cazematelor de la
Marea Nordului – Normandia. Urmãrile
sunt cunoscute de istorie.

Bisericile, clãdirile-monumente de
arhitecturã ºi istorice, depozitele,
galeriile, subsolurile, clãdirile de
locuit, hotelurile, tunelurile, podurile,
metrourile etc., indiferent de stadiul
gravitãþii afectãrii lor de igrasie, pot fi
vindecate cu acest material MicroPore –
tencuialã deshidratantã, produs predozat.

Principiul de funcþionare al aces-
tui material este foarte asemãnãtor
pielii umane, ºi anume: permite
schimbul natural de apã dintre organism
ºi mediul înconjurãtor ºi nu permite
intrarea apei înapoi în organism.
În acelaºi mod acþioneazã ºi acest
material, extrage apa care se infil-
treazã prin capilaritate în zid în formã
lichidã ºi, datoritã microporilor care
compun tencuiala, apa se transmite
în exterior sub formã de vapori,
uscând în mod permanent zidul în
profunzimea lui. În acelaºi timp,
exact ca ºi pielea umanã, apa din pre-
cipitaþii sau surse accidentale (inun-
daþii, ploi, zãpezi) nu va putea intra
înapoi în zid, deci apa are un singur
sens de circulaþie, din interior spre
exterior (sub forma de vapori).

Aceastã tencuialã are în acelaºi
timp un rol de protector termic ºi
impermeabil al zidului la tempera-
turile ºi condiþiile extreme de climat.

MicroPore, pe toatã existenþa lui,
are rolul unui regulator care menþine
umiditatea în zid în limite normale,
acþionând de la sine la apariþia
oricãrui factor accidental de ridicare
a umezelii. 

Ca urmare a acestui sistem natural
de funcþionare, zidurile vechi distruse
de umezealã ºi de sãruri revin în timp
la duritatea iniþialã. În acelaºi timp
vor fi distruse orice formaþiuni de
mucegaiuri, ciuperci sau alge ºi se va
evita apariþia altora. Se exclude
apariþia formãrii de cristale de sare pe
suprafaþa tencuielii.

MicroPore – tencuialã deshidra-
tantã este o soluþie viabilã de ten-
cuialã care vindecã, în mod
ecologic ºi natural, acest cancer al
construcþiilor care se cheamã igrasie.

De menþionat cã aceastã tencuialã
nu face parte din categoria cunoscutã
a tencuielilor de asanare. Aceasta
este o tencuialã specialã cu o struc-
turã microporicã, fiind diferitã de ten-
cuielile de asanare cunoscute, care
au o compoziþie macroporicã ºi care,
din cauza colmatãrii în timp a tencu-
ielii, dupã circa 2–5 ani se desprinde
de pe zidãrie.

Aditivul din tencuiala MicroPore
opreºte sãrurile de nitraþi, sulfaþi ºi
clorurile din apa de capilaritate sã
pãtrundã în zidãrie, reþinând apa
undeva în partea interioarã a zidurilor.
Tencuiala rãmâne astfel liberã de
orice fel de acumulare de sãruri, ea
asigurând permanent respiraþia zidului
ºi evaporarea surplusului de apã în exte-
rior pe o perioadã foarte lungã de timp.

Aceastã caracteristicã îi oferã cali-
tatea de a proteja zidul pe durata
existenþei lui.

continuare în pagina 178
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Caracteristici:

Tencuiala se poate aplica atât la
exterior, cât ºi la interior ºi deshidra-
teazã ºi cele mai grave stadii de
igrasie distructivã.

Se poate aplica pe toate tipurile
de zidãrie cunoscute.

Are o foarte înaltã posibilitate
de difuzie a vaporilor.

Împiedicã eflorescenþa zidurilor
ºi apariþia cristalelor de sãruri pe
tencuialã.

Se menþine pe pereþii extrem de
umezi.

Rezistã la atacurile chimice:
sãruri, nitraþi ºi sulfaþi.

Tencuiala este impermeabilã la apã.
Rezistã la îngheþ, dezgheþ ºi la

condiþii extreme de climã.
Are o viaþã extrem de lungã, nu

fisureazã (nu se contractã fiind un
material foarte elastic ºi foarte ductibil
la prelucrare).

Este uºor de prelucrat timp de 6 ore,
având o productivitate înaltã.

Se prelucreazã în condiþii extreme
de climã (pânã la – 6 0C).

Se fac economii de costuri de
pânã la 70%.

Materialul MicroPore are calitãþi
termoizolante, hidroizolante ºi nu mai
necesitã hidro ºi termoizolaþii.

Nu mai este necesarã bariera de
vapori.

Împiedicã apariþia mucegaiului,
ciupercilor ºi a algelor.

Eliminã mirosul de putregai.
Creeazã un climat sãnãtos al

încãperii (se pot transforma pivniþele
ºi spaþiile nelocuibile în spaþii sãnã-
toase, locuibile).

Materialul este ecologic (pur
mineral ºi biologic).

Materialul este deosebit de dur,
rezistã la ºocuri ºi poate fi folosit ºi ca
ºapã pentru spaþii care nu sunt intens
circulabile (exclus garaje).

Materialul este ecologic, fãrã
substanþe nocive, poate pãtrunde în
ape fãrã pretratare.

Amestecul gata preparat, mortarul
uscat, se livreazã în saci de 30 kg.

Folosirea acestui material eliminã
orice alt sistem cunoscut de scoatere
a igrasiei, fãcând mari economii de
materiale, manoperã ºi timp de lucru.

Nu se aplicã în cazul apelor sub
presiune (respectiv maluri ºi cheiuri)
ºi la subsoluri cu presiune mare negativã.

Recomandãri:

Tencuiala MicroPore, pentru a
avea o eficienþã maximã, trebuie sã
fie aplicatã pe o suprafaþã mãritã cu
un metru peste limita superioarã a
igrasiei, astfel ca materialul sã aibã o
suficientã suprafaþã de lucru pentru
extragerea umezelii din zidãrie.

De asemenea, la constatarea cã
umezeala provine, evident, ºi din par-
dosealã se recomandã folosirea unei
ºape din acelaºi material în grosime
de 4 cm ºi pe o lãþime de 30 – 40 cm
care sã fie racordatã la zidãrie ºi la
ºapa existentã. Racordarea se poate
executa în unghi drept sau înclinat.

Pentru cazurile grave de igrasie
constatatã la zidurile exterioare
(respectiv, la pivniþe), se recomandã
ca la pereþii interiori care sunt per-
pendiculari pe zidurile exterioare sã
se aplice tencuiala MicroPore cel
puþin pe distanþa de minimum 1 m
de la zidul exterior ºi la o înãlþime
corespunzãtoare.

Pentru cazurile grave de par-
dosealã cu infiltraþii pentru pivniþe
sau clãdiri, se pot realiza ºi ºape din
acest material cu un adaos de 10%
ciment CEM I 42,5 R. Grosimea stra-
tului de ºapã poate sã atingã ºi 5 cm.
Are ca efect blocarea infiltrãrii apei ºi
eliminarea sursei.

La cazurile grave de igrasie ºi la
zidurile groase peste grosimea nor-
malã standard de 30 cm – 36 cm, se
va aplica o grosime de tencuialã mai
mare proporþional cu grosimea zidului
(nu va depãºi, totuºi, 4 cm grosime),
iar perioada de uscare se va prelungi
corespunzãtor gradului de umezealã.

Procesul de uscare al tencuielii
începe de la circa o sãptãmânã de la
aplicare ºi dureazã, de regulã, pânã la
2–3 luni pentru o uscare completã a
tencuielii ºi a zidului suport. Nu se
exclude pentru cazurile foarte grave
de umezealã permanentã ºi la o
grosime mare a zidurilor, ca perioada
de uscare sã treacã peste 3 luni. Nu este
exclusã apariþia unor condensãri pe
suprafaþa tencuielii în prima perioada
de uscare, la cazurile grave de
umezealã ºi care, dupã un interval
scurt de timp, dispar.

Finisarea tencuielii poate fi exe-
cutatã cu driºca sau cu gletiera pentru

cazurile când se doreºte o suprafaþã
foarte lisã. Lucrabilitatea materialului
permite diferite forme de prelucrare
la dorinþa beneficiarului.

Calitãþile materialului oferã
posibilitatea fabricãrii din material
MicroPore a tuturor elementelor
decorative în relief afectate de igrasie,
respectiv stucatura existentã la
clãdirile vechi sau noi cu efectele de
mai sus cunoscute.

La aplicarea materialului pe
ziduri se vor respecta, obligatoriu,
datele din fiºa tehnicã a produsului ºi
recomandãrile producãtorului.

IMPORTANT: Pe toatã durata
uscãrii tencuielii ºi a zidurilor se va
asigura obligatoriu o aerisire naturalã
permanentã. Dupã uscare, aerisirea
va fi asiguratã normal.
Avantaje tehnice:

MicroPore gãseºte peste tot utili-
zare, atât în interior, cât ºi în exterior.

MicroPore se foloseºte peste tot acolo
unde tencuiala tradiþionalã a dat greº.

MicroPore, tencuiala de com-
batere a umezelii zidurilor, înlocu-
ieºte toate celelalte sisteme.

- tencuiala de egalizare;
- amorsa;
- tencuiala de bazã;
- tencuiala de finisaj/gletul.
MicroPore, tencuiala de combatere

a umezelii zidurilor, poate fi folositã
atât pentru interior, cât ºi pentru exte-
rior, aceasta usucã umezeala extremã
a zidurilor pe perioade foarte îndelungate.
Nu mai sunt necesare drenaje, bariere etc.

Construcþii noi: Mãsuri preventive
împotriva umezelii pereþilor la solici-
tãri înalte de climat interior (camere
reci ºi umede) ºi rezistenþa la condiþii
extreme de vreme.

Construcþii vechi: La mãsurile de
renovare pentru scoaterea perma-
nentã a umezelii pereþilor, se fac
economii de cost ºi de timp (pivniþe,
încãperi de depozite, tuneluri, galerii,
biserici, ziduri exterioare etc.). Nu se
foloseºte la acþiunea apelor de pre-
siune ºi de infiltraþie.

La 30 kg MicroPore se adaugã 5 l – 6 l
de apã, se obþine circa 21 l de mortar
umed. Cu acesta se pot tencui circa
1,0–1,2 m2 de perete la o grosime de
20 mm tencuialã (cantitatea de apã
adãugatã se mãsoarã dupã tempe-
ratura exterioarã).

urmare din pagina 176
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O nouã frontierã
în domeniul membranelor hidroizolatoare

POLYGLASS România SRL – membrã a grupului
internaþional POLYGLASS SpA Italia, cel mai mare pro-
ducãtor de membrane hidroizolatoare din Italia ºi unul
dintre liderii europeni, cu o producþie de peste
50.000.000 mp/an ºi fabrici în Italia ºi SUA – distribuie
în România o gamã diversã de materiale ºi accesorii
pentru executarea lucrãrilor de hidroizolaþii, termo-
hidroizolaþii ºi impermeabilizãri la construcþii. Procesul
de fabricaþie este automatizat, firma producãtoare
obþinând Certificatul emis de Bureau Veritas Quality,
privind Certificarea Calitãþii Sistemelor care atestã
încadrarea în exigenþele sistemului de calitate
ISO 9001:2000. Producãtorul acordã pentru mem-
branele hidroizolatoare un termen de garanþie de 10 ani,
cu o poliþã de asigurare internaþionalã în valoare de
pânã la 1.000.000  de euro.

POLYGLASS este un lider al inovaþiilor tehnologice
din domeniu, având la activ numeroase inovaþii ºi
patente care, prin punerea lor în practicã, au
îmbunãtãþit, în mod semnificativ, caracteristicile pro-
duselor sale.

Ultima inovaþie în acest domeniu, ce deschide o
nouã frontierã în domeniul membranelor hidroizola-
toare, este Polimerul Modificator Termoplastic ATP.

ATP (Polimerul Termoplastic Avansat) este un nou
polimer de sintezã ce asigurã caracteristici unice mem-
branelor hidroizolatoare FAST ºi POWER, care sunt
douã noi produse destinate aplicatorilor profesioniºti.

Rezistenþa excelentã atât la temperaturi scãzute, cât
ºi la temperaturi ridicate este garantatã de stabilitatea
remarcabilã a termo-polimerului ATP, care, dupã ce a
fost adãugat în masa bituminoasã, dã compoundului
rezistenþe excepþionale la variaþiile de temperaturã ºi la
schimbãrile termo-climatice. Aceste caracteristici de
învingãtor permit POLYGLASS sã ofere clienþilor sãi
aceastã nouã gamã de membrane bituminoase, care se
adapteazã utilizãrii la orice tip de hidroizolaþie. 

Structura molecularã deosebitã a polimerilor ATP
duce la un amestec bituminos ce are calitãþi supe-
rioare de aderenþã, permiþând produsului sã fie uºor ºi
rapid lipit, chiar ºi pe suprafeþele foarte dificile, oferind
prin aceasta o reducere semnificativã a timpului ºi
costurilor pentru montaj. Mai mult, consistenþa deose-
bitã a produsului duce la o membranã care rezolvã

zonele problematice (verticale, guri de scurgere,
strãpungeri), zone în care membranele obiºnuite se
deterioreazã rapid.

ATP este un polimer selecþionat ºi stabilizat. Din acest
motiv, membranele FAST ºi POWER oferã rezistenþe
excepþionale la îmbãtrânire ºi performanþe chiar ºi în
cele mai dificile condiþii climaterice. În plus, mem-
branele sunt armate inovativ, cu o reþea din poliester
þesut pe longitudinal ºi transversal. Aceastã caracteris-
ticã garanteazã o perfectã stabilitate dimensionalã ºi o
maleabilitate excelentã a produsului.

Pe lângã toate aceste caracteristici superioare,
membranele FAST ºi POWER sunt mai uºor de lipit.
Se consumã mai puþin gaz, ceea ce înseamnã costuri
scãzute ºi protecþia mediului înconjurãtor. Produsele
cu polimeri ATP necesitã mai puþinã încãlzire în
timpul aplicãrii, economia de gaz fiind de aproximativ
30%–40%. 



Revista Construcþiilor martie 2006180

Succesiunea lucrãrilor:
Tencuiala veche se curãþã com-

plet, iar crãpãturile se curãþã pânã la
2 cm adâncime.

Suprafaþa întreagã a peretelui de
prelucrat se curãþã de praful rezultat
ºi, mai înainte, se umezeºte foarte
bine pânã la saturaþie (MicroPore,
tencuiala de combatere a umiditãþii,
nu aderã la pereþii uscaþi).

Se amestecã conþinutul de mor-
tar umed pânã se obþine o consistenþã
de lucru ºi se lasã 2 min. în repaus.

Dupã aceea, se amestecã pânã
se obþine o masã cu aspect cremos
(mãsurã absolut necesarã).

Spãrturile, crãpãturile ºi ros-
turile se umplu ºi imediat se stropesc
cu un prim strat de mortar.

Tencuiala se lasã sã se usuce
minimum 12 ore. Dacã peretele este
foarte umed, se dubleazã timpul de
uscare.

Înainte de aplicarea celui de-al
doilea strat, peretele se va umezi
uºor.

Tencuiala de cel puþin 2 cm
grosime se aplicã pe perete ºi, dupã
circa 1 orã, se ºlefuieºte.

Pentru o urmãtoare prelucrare
necesarã, se utilizeazã un ºpaclu cu
dinþi.

În timpul fazei de uscare se vor
crea condiþii de aerisire.

Este de menþionat, în mod spe-
cial, cã MicroPore are o înaltã calitate

de difuzare a vaporilor care nu tre-
buie stopatã prin vopseli izolatoare
(de exemplu, vopselele pe bazã de
plastic sau dispersii tari îmbunãtãþite)
care distrug aceastã calitate de difuzie.

Pentru o prelucrare de specialitate
realizatã, produsul prezintã o garanþie
de 5 ani, conform normelor europene
pentru tencuiala de combatere a
umiditãþii zidurilor.
Calitãþile unice ale stucaturii MicroPore:

permeabilitatea evacuãrii vaporilor;
difuzie deschisã în toatã grosimea

profilului;
de la perete pânã la marginea

exterioarã, stucatura are o egalã difuzie
de vapori;

înaltã rezistenþã la încovoiere; 
o uscare foarte rapidã;
are o foarte finã ºi netedã supra-

faþã exterioarã;
viaþã lungã;
pentru altarele din biserici este

un material ideal;
este rezistent la schimbãri cli-

matice ºi agresiuni chimice (sãruri,
nitraþi ºi sulfaþi);

nu mai apar ciuperci ºi bureþi paraziþi;
impermeabil;
uºor de prelucrat - material fãrã

probleme;
amestec gata preparat;
prelucrare ulterioarã redusã;
fluiditate excelentã;
duritate de primã clasã;
rezistenþã la îngheþ;

nu are nevoie de barierã de vapori;
se poate prelucra manual sau mecanic;
biologic pur ºi anorganic;
fãrã substanþe otrãvitoare.
Rapoarte de încercare
MicroPore face posibilã o con-

strucþie naturalã ºi o viaþã sãnãtoasã,
o construire ºi renovare naturalã:
visul celor mai mulþi constructori ºi
proiectanþi devine azi realitate !

Dorinþa gãsirii unui material de
construcþie care sã satisfacã aceste
cerinþe a eºuat mult prea des, la fel ºi
gãsirea unor alternative de construcþii
biologice, la care, în prezent, cos-
turile generale au explodat. Cu atât
mai necesar este ca azi sã introducem
aceste materiale de construcþie eco-
logice ºi biologice.

Datoritã necesitãþii economisirii
energiei primare, casele noastre devin
tot mai etanºe ºi, de aceea, tot mai
puþin aer circulã prin pereþii, feres-
trele ºi uºile noastre.

Un ajutor se primeºte de la
aparatele de aer condiþionat care sunt
încã scumpe ºi consumatoare mari de
energie, necesitând adesea instalaþii
mai complicate. Ca urmare a folosirii
acestor mãsuri constructive nu foarte
sãnãtoase, se constatã urmãtoarele:
aceste instalaþii conduc deseori la o
senzaþie de lipsã de comoditate în
locuinþe ºi, de asemenea, la afectarea
sãnãtãþii (de exemplu, astmul ºi
alergiile).

Centralizator cu rezultatele experimentale

urmare din pagina 178 
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Sistemul pentru placaje Murexin FLT
CALITATE PRIN TEHNOLOGIE ªI TEHNICÃ

ing. Mihalache PÃUN – Baumit România, Product Manager Murexin

1. De ce... Sistem..., Tehno-

logie..., Tehnicã?

Pentru a rãspunde acestei întrebãri
care se naºte firesc la citirea titlului,
sunt prezentate, în continuare, defini-
þiile acestor termeni – pe care îi utili-
zãm frecvent în meseria noastrã –
preluate din „Micul dicþionar enciclo-
pedic”, ediþia 1972:

SISTEM: Sensul principal: ansam-
blu de elemente (materiale sau ideale)
care sunt în interdependenþã, alcã-
tuire cu un întreg organizat, iar ca
sensuri secundare: mod de organi-
zare a unui proces, a unei operaþii, a
unei activitãþi; metodã de lucru, fel de
a lucra, normã, obicei.

TEHNOLOGIE: 1. ºtiinþã a proce-
deelor ºi a mijloacelor de prelucrare a
materialelor; 2. ansamblul proceselor,
metodelor, procedeelor, operaþiilor etc.,
utilizate în scopul obþinerii unui anumit
produs.

TEHNICÃ: Ansamblul metodelor,
procedeelor ºi regulilor, îmbinate cu
o anumitã mãiestrie personalã ºi apli-
cate în executarea unei operaþiuni ori
lucrãri sau, în general, în practicarea
unei profesiuni.

Simplificând, am putea spune cã
Tehnologia are mai mult legãturã cu
Producãtorul, iar Tehnica este mai
degrabã legatã de aplicator, Utilizator-
Constructor/Meseriaº.

Se poate deduce cã realizarea
unui placaj de calitate este o
chestiune de binom Tehnologie-
Tehnicã, de parteneriat între Producã-
tor ºi Utilizator, fiecare fiind interesat
sã afle/transmitã pãrerea celuilalt
despre calitatea produselor ºi com-
portarea lor în timp. Cererea ºi oferta
de placaje au dus, în consecinþã, la
perfecþionarea /extinderea sistemului. 

2. De ce… sitem Murexin FLT?
Sistemul Murexin de placaje FLT

(Fliesenverlegetechnik) este un sistem
conceput cu gândul îndreptat, în
primul rând, cãtre Client/Utilizator ºi
este: 

Un sistem complet ºi unitar;
Utilizatorul gãseºte tot ce are nevoie
pentru a rezolva problemele în totali-
tate, începând cu pregãtirea suportului,
montarea placajelor, terminând cu
operaþia de curãþire ºi continuând cu
cea de întreþinere a lor. Toate produ-
se l e  poa r t ã  aceeaº i  ma rcã  –
MUREXIN. 

Toate produsele sunt compatibile
unele cu altele în cadrul sistemului. 

Un sistem profesionalizat care
cuprinde subsisteme corespunzãtoare
pentru: 
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- diferitele categorii de placaje:
gresie ºi faianþã normalã, gresie porþe-
lanatã, piatrã naturalã ºi artificialã,
mozaic etc.; 

- diferitele tipuri de suport: pe
bazã de ciment sau pe bazã de
ipsos, supor tur i  absorbante  sau
neabsorbante; 

- diferitele domenii de expu-
nere/utilizare: interior sau exterior,
condiþii normale sau condiþii
deosebite – zone umede, zone expuse
la îngheþ-dezgheþ, cum sunt: terasele,
faþadele, piscinele etc. 

Un sistem de calitate, în primul
rând, prin calitatea produselor com-
ponente obþinutã prin tehnologie.
Acestea sunt fabricate în conformitate
cu normele europene, în unitãþi de
producþie specializate, dotate cu
tehnologie de înaltã performanþã în
care procesele sunt controlate prin
calculator, atât în România – fabricile
Baumit din Bucureºti ºi Teiuº, cât ºi în
Austria – fabrica Murexin AG de la
Wiener Neustadt.

Producþia se deruleazã în condi-
þiile în care sistemele de management
de calitate, conform ISO 9001, ºi
management de mediu, conform
ISO 14001, au fost certificate de
organisme independente. Mortarele-
adezivi fabricate în România au fost
certificate în conformitate cu legislaþia
în vigoare din România ºi au aplicate
marcajul CS. Adezivii produºi în Austria
poartã marcajul CE.

În al doilea rând, am putea spune
cã Murexin este un sistem de calitate ºi
prin tehnicã, deoarece sistemul este
conceput cu gândul la Meseriaº, ca sã-i
vinã în ajutor, sã poatã sã se exprime,
sã-ºi punã în valoare acea mãiestrie
personalã specificã meseriei, sã fie el
însuºi mulþumit cã a reuºit sã facã o lucrare
bunã care sã satisfacã Beneficiarul.

Produsele sunt lucrabile ºi „priete-
noase” atât cu omul, cât ºi cu mediul
înconjurãtor. Sistemul este conceput
sã fie simplu de pus în operã, succe-
siunea operaþiilor, precum ºi modul de
preparare-aplicare al produselor fiind
bine stabilite.

Gama este completã, Meseriaºii
au toate informaþiile ºi recomandãrile
necesare pe care, dacã le respectã pot
face ca ºi sistemul aplicat sã fie de
calitate. Respectã... sã fii respectat! 
3. CE cuprinde SISTEMUL?
Sistemul Murexin FLT cuprinde

urmãtoarele grupe principale de produse:
produse pentru pregãtirea supor-

tului: mortare pentru corectarea

suprafeþelor, ºape autonivelante, amorse-
grunduri, produse de hidroizolare
pentru zonele expuse la umiditate etc;

mortare-adeziv pentru lipirea/
fixarea plãcilor;

mortare pentru etanºeitatea/ chitu-
irea rosturilor dintre placaje;

profile pentru placaje cu diferite
utilizãri: rosturi, trepte, protecþie etc.

produse pentru curãþarea ºi
întreþinerea specificã a diferitelor
tipuri de placaje.
4. Cum se aleg PRODUSELE?
Tabelul urmãtor conþine recomandãri

privind alegerea produselor pentru
câteva din domeniile curente ºi spe-
ciale de utilizare a placajelor.

SISTEME PLACAJE – RECOMANDÃRI PRIVIND ALEGEREA PRODUSELOR



Revista Construcþiilor martie 2006184

Se poate ºi altfel...
De mai bine de un deceniu ºi jumãtate, piaþa materi-

alelor de construcþii din România înregistreazã o creºtere
constantã, atât din punctul de vedere al ofertei, cât ºi în
ceea ce priveºte calitatea produselor ºi diversificarea
soluþiilor tehnice. Totuºi, spre exemplu, o serie de materi-
ale ºi sisteme de finisaj uscat se promoveazã, se comer-
cializeazã ºi se monteazã, în ciuda diverselor motive, de
la an la an, mereu aceleaºi, datoritã unor criterii legate de:
preþ, rutinã ºi, nu în ultimul rând, un anumit grad de
dezinteres faþã de o consiliere tehnicã de specialitate.

În aceastã categorie de produse, pentru amenajarea ºi
finisarea uscatã a spaþiilor interioare, intrã ºi sistemele de
plafoane casetate, suspendate sau fixate direct de planºeul
existent.

Poate, pentru cã este mai simplu ºi, într-o oarecare
mãsurã, oferã un „avantaj”, din punctul de vedere al cos-
turilor, configurarea ºi realizarea unui plafon casetat au la
bazã, mai mereu, acelaºi caroiaj sau raster – pãtrat de 600 mm
x 600 mm. ªi nu-i aºa cã ne-am obiºnuit sã vedem,
aproape peste tot, acelaºi plafon casetat cu „viermiºori”
sau amprentãri ale plãcilor cu un finisaj ce lasã de dorit? 

La prima vedere, s-ar putea crede sau considera cã nu
existã alternative privind formatul ºi dimensiunea plãcilor,
deºi plafonul casetat oferã o serie de avantaje din punct
de vedere funcþional ºi estetic. Oare, un plafon casetat,
realizat din plãci ieftine, inestetice ºi care nu rezistã în
timp, poate sã ofere avantaje? Sigur cã nu. Dar, în mod
cert, se poate ºi altfel... .

Cu costuri suplimentare nu foarte mari sau, în anumite
situaþii, chiar minime se pot realiza ºi plafoane suspendate
– casetate elegant, cu plãci de format dreptunghiular ori
special. 

Toate clãdirile moderne, ºi nu numai, trebuie sã
îndeplineascã cerinþele minime de funcþionalitate ºi esteticã.
Arhitecþii doresc sã-ºi demonstreze creativitatea ºi sã punã
în valoare clãdirile beneficiarilor.

Investitorii îºi doresc un confort ridicat ºi, evident, sã
obþinã o creºtere a valorii de vânzare sau de închiriere a
imobilului respectiv. Nu în ultimul rând, firmele de con-
strucþii sunt solicitate, din ce în ce mai des, sã ofere o
garanþie cât mai mare pentru plafonul casetat montat.
Acest lucru, în mod cert, nu se poate asigura cu produse
de calitate inferioarã. 

Din acest punct de vedere, firma Knauf AMF – Germania
oferã o gamã largã de sisteme de montaj, pe rastere
atipice, plafoane casetate cu plãci din diferite materiale,
de formate dreptunghiulare sau dimensiuni speciale,
grosimi diferite ºi canturi prelucrate în mai multe variante. 

Dintre acestea, se remarcã în mod deosebit cele din
fibrã mineralã bazalticã, datoritã faptului cã oferã o serie
de avantaje, cum ar fi: siguranþã la foc ºi protecþie acusticã
(absorbþie acusticã ºi izolare fonicã), igienã ridicatã, rezis-
tenþã mare la o umiditate relativã ridicatã a aerului, greu-
tate redusã chiar ºi pentru plãcile de format mai mare,
formate diferite de plãci, standard sau atipice (lãþimi de:
300 mm; 312,5 mm; 400 mm sau chiar de 625 mm; 675
mm pânã la 1.200 mm ºi lungimi mai mari de 1.200 mm
pânã la 2.500 mm) ºi, nu în ultimul rând, suprafeþe special
prelucrate ale plãcilor cu un design plãcut, discret ºi can-
turile prelucrate pentru diferite variante de montaj.

Prin combinarea casetelor de diferite formate ºi/sau a
plãcilor din materiale variate, cum ar fi, spre exemplu,
cele din fibrã mineralã ºi metal, se poate realiza diferenþa.

Variante constructive ºi sisteme de montaj cu structura
metalicã portantã din profile late tip „Bandraster” ºi pro-
file secundare, mascate de cantul special prelucrat al plã-
cilor, ce oferã o construcþie pe mai multe nivele de
înãlþime ale plafonului suspendat, casetat, sau dispunerea
radialã a profilelor pentru amenajarea spaþiilor curbe, sunt
iarãºi doar câteva exemple.



Un raster mai aparte ºi un design deosebit al plãcilor
pot conduce la o compoziþie a plafonului suspendat, casetat,
ce oferã o esteticã care depãºeºte cu mult imaginea unui
plafon casetat banal.

Sistemele de plafoane, case-
tate, speciale, cu protecþie ridi-
catã la foc ºi posibilitatea
rabatãrii la perete sau a plierii în
sistem „fereastrã” a plãcilor de format dreptunghiular sunt
ideale pentru coridoare, holuri sau zone de evacuare pentru
diferite sedii de birouri, spaþii comerciale ºi clãdiri publice etc.

De asemenea, plãcile de format special ºi cu un desen
aparte al suprafeþei, din gama „Lifestyle” sau „Classic”de
la AMF, atrag prin funcþionalitate ºi posibilitãþi multiple de
configurare a plafoanelor suspendate, casetate, într-o notã
distinctã.

Este evident faptul cã plafonul joacã un rol deosebit în
amenajarea spaþiilor interioare. Atât calitatea materialelor,
din care plãcile AMF sunt confecþionate, cât ºi avantajele
pe care le oferã, din punct de vedere funcþional, datoritã
asigurãrii unui confort ridicat, pot sã ofere plafonului o
imagine determinantã în raport cu celelalte elemente ale
unei încãperi.

Nu de puþine ori, observãm diferite spaþii ºi încãperi
unde pardoselile ºi pereþii sunt realizaþi din materiale de
cea mai bunã calitate, iar dupã ce s-a mochetat ºi s-a
mobilat spaþiul respectiv, plafonului suspendat – care
rãmâne practic singura suprafaþã a încãperii în totalitate
vizibilã – în final, i se acordã foarte puþin interes. Pânã la
urmã, este decizia noastrã, a tuturor celor implicaþi (arhi-
tect, beneficiar, chiriaº sau constructor) dacã dorim sã ne
desfãºurãm activitatea sau ne hotãrâm sã asigurãm
desfãºurarea activitãþilor în spaþii, special amenajate, ce
oferã condiþii optime de lucru ºi de confort.

Echipa AMF – România vã stã la dispoziþie, pe aceastã
temã, cu noutãþi, sugestii ºi informaþii tehnice. 
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HASIT
Einer für alles fliesenkleber
Tehnici de realizare a placajelor ceramice

Componentele sistemului
pentru pozarea plãcilor ceramice

• Materialul monolitizant (adeziv
mineral) permite aplicarea pe supor-
turi „critice” . Este un adeziv cu uti-
lizare universalã (atât pentru plãci
cermice, cât ºi pentru piatrã naturalã).
Se poate aplica în orice fel de strat:
pat subþire, mediu, gros ºi în pat fluid.

• Grundul pentru tratarea suportului
este unul universal, cu aplicare în
multiple domenii (atestat prin Certificat
Analizã MPAKARLSRUHE 0213790453/Iulie
2003). Grundul îmbunãtãþeºte proprie-
tatea de aderenþã a suportului ºi are o
acþiune superioarã de solidificare a
acestuia. El asigurã difuzia vapo-
rilor de apã, „neetanºând” suportul
dupã tratare. Este caracterizat de o
formulã ecologicã, fãrã solvenþi.

• Chitul de rostuit prezintã câteva
caracteristici foarte importante. Este
compatibil cu plãci ceramice de orice
tip ºi piatrã naturalã. Poate fi utilizat la
interioare, exterioare, precum ºi la
placarea ceramicã a pardoselilor cu
sisteme de încãlzire încorporate.
Îºi pãstreazã culoarea ºi dupã matu-
rizare, iar absorbþia de apã este foarte
redusã. Rostuirea este universalã, for-
mându-se rosturi de 2 mm – 25 mm,
aceastã capacitate fiind verificatã ºi
certificatã prin teste de specialitate.

• Siliconul reprezintã o masã de
etanºare universalã, cu utilizare atât
în cazul plãcilor ceramice, cât ºi al
pietrei naturale. Este un produs fungi-
cid, conþinând substanþe contra ciu-
percilor ºi mucegaiului. Nu prezintã
nici o modificare sub acþiunea UV,
fiind rezistent la condiþii meteo grele
ºi la îmbãtrânire.

Tehnici de pozare 
„Einer für alles Fliesenkleber“

poate fi utilizat în cadrul diferitelor
tehnici de pozare a plãcilor:

Metoda aplicãrii în pat subþire
Aceasta este o tehnicã de pozare

utilizabilã în cazul suporturilor plane.
Grosimea stratului de adeziv (mine-
ral, pe bazã de ciment sau pe bazã
acrilicã în dispersie) este direct
influenþatã de mãrimea canelurilor
mistriei (între 5mm ºi 10 mm).

Adezivul va fi aplicat pe suport cu
ajutorul mistriei canelate, unghiul de
tragere fiind de 500. Grosimea stratu-
lui de adeziv va fi de la 1,8 pânã la
3,6 mm. Nu este permisã depãºirea
grosimii stratului de adeziv de 5,0 mm.
Metoda poate fi utilizatã atât la
placarea pereþilor, cât ºi a pardoselilor.
Tehnicã de pozare conform DIN EN
12004, 10/2002.

Metoda aplicãrii în pat mediu
Analog cu metoda aplicãrii în pat

subþire, ºi metoda aplicãrii în pat
mediu are valabilitate numai în cazul
suporturilor plane. Poate fi utilizatã
doar în cazul adezivilor minerali pe
bazã de ciment.

Tehnica de pozare în pat mediu va
fi realizatã numai cu ajutorul mistriei
canelate având caneluri de 15 mm cu
profil semirotund. În acest caz,
grosimea stratului va fi de 5,5 mm.

Metoda poate fi utilizatã atât
pentru placarea pereþilor, cât ºi a
pardoselilor.

Metoda aplicãrii în pat fluid
Aceastã metodã contopeºte apli-

carea în pat subþire cu aplicarea în
pat mediu. Consistenþa mortarului va
fi fluidã. Ca atare, aceastã tehnicã de
pozare are aplicabilitate numai în
cazul placãrii pardoselilor.

Datoritã consistenþei fluide a mor-
tarului adeziv, suprafaþa de contact a
materialului utilizat la placare este
asiguratã integral. 

Aceastã tehnicã de pozare a plã-
cilor în pat fluid este dezvoltatã prin
practicã ºi nu este evidenþiatã în
DIN 12004.

Cerinþele normelor europene, precum ºi prescripþiile tehnice existente în domeniul pozãrii plãcilor ceramice
sau al realizãrii placajelor din piatrã naturalã au dus la dezvoltarea unui sistem complex cu arie universalã de
aplicabilitate.
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Sanarea Palatului Japonez din Dresda
cu produse HASIT

Capitala landului Sachsen se distinge printr-o sumede-
nie de clãdiri din diferite epoci, având o valoare istoricã
deosebitã. Printre acestea se numãrã Palatul Japonez, în
cadrul cãruia, Muzeul Naþional de Preistorie ºi Muzeul
Naþional Etnografic invitã azi la expoziþii un numãr mare
de vizitatori. Muzeul se aflã în centrul oraºului, pe malul
nordic al Elbei, ºi se continuã cu o micuþã grãdinã în stil
baroc, cu vedere spre terasele Brühlschen.

Opera de artã a fost construitã în anul 1715 la îndem-
nul lui August cel Puternic. Ulterior, între anii 1727 ºi
1733 a avut loc o extindere a construcþiei prin cele patru

aripi ºi, tot atunci, i se conferã
acoperiºului forma asiaticã, de
aici provenind ºi numele de
Palatul Japonez. 

În al Doilea Rãzboi Mondial
o mare parte a oraºului a fost
distrusã, între clãdirile afectate
numãrându-se ºi Palatul Japonez.
Între anii  1953 ºi  1987,
daunele au fost înlãturate.

De curând, reprezentanþii landului Sachsen au hotãrât sã
ia mãsurile necesare de stabilizare ºi renovare a acestei
clãdiri, pentru a-i garanta utilizarea îndelungatã ca muzeu
deschis publicului larg.

Firma Stump-Spezialtiefbau, cu filiala la Chemnitz, a
fost însãrcinatã cu realizarea lucrãrilor de renovare.
Aceastã firmã este specializatã printre altele, în recon-
strucþia monumentelor istorice prin intermediul unei
tehnici speciale exigente ºi, mai ales în concordanþã cu
substanþa construcþiei. Aceste experienþe au avut o mare
importanþã atât în predarea lucrãrilor de sanare, con-
strucþie ºi zidãrie, precum ºi în stabilizarea ulterioarã a
fundaþiilor Palatului Japonez. 

Momentan, obiectivul istoric se trateazã cu mortar pe
bazã de var puzzollanic cu aplicare sub presiune pentru
stabilizarea zidãriei ºi mortar pe bazã de var puzzollanic
ca procedeu de vârf pentru întreþinerea suprafeþelor
construcþiei. Hasit are plãcerea de a oferi aceste produse
puzzollanice ºi contribuie, astfel, la pãstrarea construc-
þiilor istorice din Germania. 

BMW construieºte cu HASIT
Precizia necesarã industriei auto

trebuie întregitã prin materiale
de cons t ruc þ i i  r i gu roa se  º i
valoroase. De aceea, BMW s-a decis
sã foloseascã masa de ºpaclu
ºpriþuitã de la HASIT, aplicabilã pe
bazã de pompã.

Pent ru  pere þ i i  de  asemenea
dimensiuni, obþinerea unei suprafeþe
mai fine ºi mai uniforme ar fi aproape imposibilã!

Reprezentanþe zonale Hasit România: Turda - Tel.: 0264/312.266, E-mail: alin.micle@hasit.ro
Bucureºti - Tel.: 021/444.31.75, E-mail: alex.mirea@hasit.ro
Bacãu -  Tel.: 0743.169.911, E-mail: imanuel.bucur@hasit.ro
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Barierã mineralã tip „Trisoplast“

Liana TEREC – INCERC FILIALA CLUJ-NAPOCA

TRISOPLAST este un material
compozit, realizat din filer, bentonitã
calcicã ºi polimer, utilizat pentru izo-
larea depozitelor de deºeuri sau pen-
tru realizarea ecranelor impermeabile
la scurgeri poluante sau la infiltraþii
de apã. Polimerul este patent al firmei
olandeze GID Milieutechniek BV ºi
este constituit dintr-un lanþ de carbon
cu masã molarã ridicatã care, împre-
unã cu argila bentoniticã, formeazã o
structurã gelicã într-o reþea chimicã
stabilã, având capacitate de imper-
meabilizare foarte ridicatã. 

Produsul final obþinut dupã
amestec este compactat într-un regim
care sã permitã realizarea permeabi-
litãþii dorite. Grosimea stratului de
TRISOPLAST dupã compactare este
cuprinsã între 7 cm ºi 11 cm. La un
grad de compactare Proctor de
82–87%, coeficientul mediu de per-
meabilitate la apã a amestecului
TRISOPLAST variazã între 1,5 x 10-11 m/s
ºi 4,5 x 10-11 m/s, în funcþie de com-
poziþia deºeurilor sau terenurilor cu
care interacþioneazã. Permeabilitatea
la apã nu este influenþatã de agenþi
chimici, ca: acid clorhidric, hidroxid
de sodiu, fenol, acetona, þiþei, apã de
mare. Permeabilitatea la gaze a produ-
sului TRISOPLAST este foarte scãzutã.

Valoarea indicelui de plasticitate
al amestecului TRISOPLAST este de
aproximativ 140% , ceea ce îi conferã
comportare bunã în exploatare, cu
adaptabilitate ridicatã la tasãri. 

De regulã, în cazul acoperirii
depozitelor de deºeuri, se practicã
urmãtoarea configuraþie: depozit de
deºeuri, strat suport, strat de TRISO-
PLAST, geomembranã, strat de
drenare, teren (fig.1).

În cazul izolãrii la bazã a
depozitelor de deºeuri, sub acestea se

dispun, de regulã, de sus în jos:
stratul de drenare, geomembrana ºi
stratul de TRISOPLAST. Sub nivelul
pânzei freatice se dispun  puþuri pen-
tru monitorizarea conþinutului apei în
terenul de sub barierã. 

PERFORMANÞELE ECRANULUI

TRISOPLAST

Datoritã plasticitãþii sale ridicate,
ecranul TRISOPLAST nu fisureazã în
exploatare, nici la temperaturi de
pânã la 80 0C ºi poate urmãri defor-
maþiile solului, fãrã sã fisureze. 

Ecranul TRISOPLAST are perme-
abilitate de zece ori mai scãzutã com-
parativ cu mineralele clasice (nisip ºi
bentonitã)  utilizate la alcãtuirea
barierelor. Astfel, pentru un amestec cu
densitatea de 1560 kg/m3, coeficientul
mediu de permeabilitate la apã este
4,3 x 10-11 m/s, iar la reziduuri leºioase
1,7 x 10-11 m/s. Permeabilitatea foarte
scãzutã a ecranului TRISOPLAST face
posibilã aplicarea lui în straturi foarte
subþiri. Un strat de TRISOPLAST de 7
cm grosime este echivalent cu 50 cm
de barierã mineralã. Toleranþele la
grosimea stratului sunt de ±2 cm ºi nu
afecteazã practic proprietãþile ecranu-
lui TRISOPLAST.

Proprietatea gelului de a se umfla
conferã ecranului TRISOPLAST o
considerabilã capacitate de auto-
corectare, în cazul solicitãrilor
provenite din deformarea stratului
suport sau din alte solicitãri. În con-
tact cu gelul bentonitic, se formeazã
noi compuºi, cu permeabilitate foarte
scãzutã. Aderenþa foarte bunã a gelu-
lui bentonitic face ca fracþiunea finã
de filer sã nu fie spãlatã.

Durata de viaþã a ecranului
TRISOPLAST este definitã ca peri-
oada de timp în care aceastã barierã
satisface condiþiile de admisibilitate,
impuse de Directiva Consiliului Uniunii
Europene prin EC 1991/31/CE, din
26 aprilie 1999. 

Schimbul ºi adsorbþia de ioni de
natriu ºi potasiu pe suprafaþa ben-
tonitei, cu ionii de calciu ºi magneziu
conþinuþi în apa interstiþialã a barierei
este procesul major care asigurã durata
de viaþã a ecranului TRISOPLAST,
respectiv o perioadã de cel puþin
100 de ani. În cazul în care, în mod
excepþional, apare o creºtere a per-
meabilitãþii, dar în limite acceptabile
conform EC 1991/31/CE, adicã mai
micã decât 1,157 x 10-9 m/s, se
recomandã aplicarea prin injectare

Fig. 1: Dispunerea ecranului TRISOPLAST ºi a straturilor asociate
continuare în pagina 190
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pe suprafaþa stratului suport a ecranului
TRISOPLAST a unui material bogat în
natriu.

DOMENII DE UTILIZARE

Materialul compus TRISOPLAST
poate fi utilizat în toate situaþiile în
care este necesarã o barierã de
etanºare.

În principiu, TRISOPLAST poate
constitui stratul unic al barierei pe
care o realizeazã (în special la bariere
de acoperire) sau poate intra în alcã-
tuirea unor bariere complexe, alcãtu-
ite din TRISOPLAST ºi geomembrane.
Gama de aplicaþii practice pentru
TRISOPLAST cuprinde:

cãptuºeli ale bazei incintelor,
cât ºi straturi de acoperire pentru
depozitele  curente de deºeuri;

etanºeizarea rezervoarelor, a
bazinelor de înmagazinare a îngrãºã-
mintelor, a coronamentului barajelor
de pãmânt;

ecranarea heleºteelor ºi canalelor,
a terenurilor contaminate, a depozi-
telor de noroi dragat;

realizarea de ecrane în zone
industriale sau la diguri;

etanºeizarea fundaþiilor clãdirilor.
CONDIÞII PENTRU MATERIALELE

DE NATURÃ MINERALÃ

DIN COMPONENÞA TRISOPLAST

Proporþiile în care sunt amestecate
componentele amestecului TRISOPLAST,
raportate la greutatea amestecului
uscat sunt: nisip 89,1% din greu-
tate; bentonitã 10,7% din greutate;
polimer 0,2% din greutate. Conþi-
nutul de apã este cuprins între 3,6%
ºi 12,1% din greutatea amestecului
uscat.

Nisipul trebuie sã îndeplineascã
cerinþe referitoare la: conþinutul de
materie organicã, compoziþia granu-
lometricã, conþinutul în carbonat de
calciu, valoarea pH, conductivitatea
electricã. Bentonita este activatã cu
sodiu ºi trebuie sã îndeplineascã
cerinþe referitoare la: conþinutul de
montmorillonit, metilenã albastrã,
apã, capacitatea de absorbþie a apei,
capacitatea de umflare. Pentru apa
care se adaugã amestecului pentru
realizarea reþetei specifice ecranului
TRISOPLAST existã cerinþe referitoare
la conductivitatea electricã ºi la
valoarea pH. 

PUNEREA ÎN OPERÃ

Firmele de execuþie care pun în
operã în România ecranul TRISOPLAST
trebuie sã aibã sistemul calitãþii
implementat conform ISO 9001.

Punerea în operã a ecranului
TRISOPLAST se face parcurgând
urmãtoarele etape:

a. Realizarea încercãrilor preliminare
Încercãrile preliminare au rolul de a

stabili conformitatea materialelor ce vor
fi puse în operã, precum ºi compoziþia
optimã ºi gradul de compactare, în
condiþiile materiei prime utilizate.
Încercãrile preliminare au ºi rolul de a
verifica dacã materia primã ce va fi
procesatã poate asigura calitãþile cerute
produsului final (permeabilitate scãzutã,
plasticitate, durabilitate) ºi dacã ecranul
TRISOPLAST prezintã stabilitatea pro-
prietãþilor la acþiunea chimicã ºi biolo-
gicã specificã deºeurilor pentru care se
proiecteazã bariera. Toate probele se
realizeazã cu materialele care sunt uti-
lizate la execuþia barierei. În baza rezul-
tatelor obþinute, se definitiveazã
compoziþia amestecului ºi se stabileºte
grosimea, respectiv gradul de com-
pactare a ecranului TRISOPLAST, pentru
realizarea permeabilitãþii preconizate.

b. Pregãtirea stratului suport
Stratul suport este aºternut pe un

teren stabil ºi uscat, capabil sã
suporte încãrcãrile statice ºi dinamice
din timpul execuþiei ºi exploatãrii.
Suprafaþa stratului suport trebuie sã
fie planã, cu denivelãri de maximum
±2 cm. Panta maximã este 1:2. Stratul
suport al amestecului trebuie sã fie
stabil ºi uscat ºi sã nu fie sensibil la
condiþiile climatice, iar grosimea sa
se dimensioneazã astfel încât sã asigure
stabilitate atât la punere în operã, cât
ºi în exploatare.

c. Prepararea amestecului 
c1. Amestecarea componenþilor

pentru realizarea ecranului TRISOPLAST
se face cu utilaje mobile sau fixe.
În acest ultim caz, se asigurã ºi depo-
zitarea materialului, cu protecþia
corespunzãtoare contra agenþilor
atmosferici. Cantitãþile de materii
prime care intrã în amestec sunt
mãsurate cu echipamente automati-
zate de mare precizie. Tehnologia uti-
lizatã este similarã celei pentru
producerea betonului.

c2. Prealabil realizãrii ameste-
cului se determinã umiditatea com-
ponenþilor (nisip ºi bentonitã) ºi se
calculeazã cantitatea de apã, nece-
sarã a se adãuga pentru realizarea
amestecului, sau cantitatea de apã în
exces faþã de cea prevãzutã în reþetã
ºi care trebuie  îndepãrtatã prin uscarea
nisipului.

c3. Se amestecã polimerul cu
bentonita.

c4. Se amestecã nisipul cu
polimerul ºi bentonita premixate ºi se
completeazã canti tatea de apã
necesarã. La cantitatea de bentonitã-
polimer de 10,9% din greutatea
amestecului uscat TRISOPLAST, se
adaugã 1% din greutate pentru ca
amestecul polimer + bentonitã, de la
punctul c3., sã atingã 12 % c. 

d. Transportul ºi punerea în operã
d1. De la utilajul în care este reali-

zat amestecul, produsul TRISOPLAST
este încãrcat în camioane ºi trans-
portat la locul de punere în operã.
Amestecul este protejat contra uscãrii,
umezirii ºi contaminãrii fizico-chimice.

d2. Amestecul TRISOPLAST este
aplicat într-un singur strat, împrãºtiat
ºi apoi nivelat la o grosime de 12 cm –
14 cm cu toleranþa de ±2 cm, folo-
sind drept ghidaj ºine de oþel.
Compactarea se realizeazã cu cilindri
sau cu placã vibrantã, dar gradul de
compactare specificat în proiect face
obiectul investigaþiilor preliminare.
Ecranul TRISOPLAST trebuie sã aibã
dupã compactare o grosime de cel
puþin 7 cm. 

Dupã compactare, bariera este
acoperitã imediat cu stratul urmãtor,
geomembrana sau stratul din material
pentru drenaj. Ecranul TRISOPLAST
se pune în operã în condiþii meteoro-
logice stabile, fãrã ploaie sau îngheþ.
Amestecul este compactat imediat
dupã aºternere, cel târziu la sfârºitul
zilei de lucru. Nu este permisã cir-
culaþia cu vehicule pe stratul de
TRISOPLAST compactat, înainte de
a fi acoperit de un strat de sol sau de
nisip de cel puþin 0,8 m în grosime.

d3. Personalul care lucreazã tre-
buie sã fie, pe tot parcursul punerii în
operã, ferit de contactul direct cu
amestecul TRISOPLAST. 

urmare din pagina 188 

continuare în pagina 192





VERIFICAREA CALITÃÞII

EXECUÞIEI BARIEREI TRISOPLAST

Condiþiile de admisibilitate pentru
stratul barierã sunt prezentate, suc-
cint, în continuare:

abateri ale grosimii de maxi-
mum ±2cm;

gradul minim de compactare
trebuie sã fie cel puþin egal cu cea
mai joasã valoare, obþinutã prin
investigaþia preliminarã, care cores-
punde permeabilitãþii cerute;

valoarea determinatã experi-
mental pentru coeficientul de perme-
abilitate k, trebuie sã fie cel puþin
egalã cu valoarea stabilitã în proiect.

În cazul în care coeficientul de
permeabilitate determinat dupã
punerea în operã este sub valoarea
admisibilã, se trece la efectuarea
urmãtoarelor corecþii:

dacã compactarea este insufi-
cientã, conform indicatorului de
grosime a stratului ecran, se continuã
compactarea;

dacã stratul barierã nu este
destul de gros, se adaugã material

TRISOPLAST, însã suprafaþa pusã
în operã este scarificatã înainte ca
noul material sã fie adãugat;

corecþiile aplicate la grosime ºi

compactare sunt efectuate în ziua în

care au fost depistate ºi înregistrate;

dacã la recepþie se constatã, pe

baza încercãrilor experimentale,

cã stratul nu are permeabilitatea

cerutã, se fac investigaþii suplimentare

pentru determinarea coeficientului de

permeabilitate.

Dacã cel puþin una dintre valori

nu corespunde cerinþelor impuse prin

EC 1991/31/CE, se fac mãsurãtori

detaliate în zona barierei, unde aceste

valori nu ating parametrii ceruþi ºi se

dispun mãsurile necesare, prin

înlocuirea materialului din zonele

deficitare.

În perioada exploatãrii produsului,

este necesarã analiza periodicã a

lichidului rezidual, a apei din pânza

freaticã ºi a solului de sub ecranul

TRISOPLAST. 

CERCETÃRI EXPERIMENTALE CONEXE

Rezultatele privind permeabilitatea

ecranului TRISOPLAST în diferite

condiþii de testare au fost obþinute la

Winand Staring Centre for Integrated Land,

Soil and Water Research din Wageningen,

Olanda (Report 142-1997) ºi la Environ-

mental Technology Office and Laboratory

Hamburg, Germania, privind toxicitatea

ºi ecotoxicitatea polimerului utilizat la

realizarea ecranului TRISOPLAST.

Polimerul conþine un monomer care,

absorbit pe cale oralã ºi prin piele, poate fi

toxic. Acest monomer este descompus

biochimic în sol, în proporþie de 64%–89%,

în primele 14 zile de la punerea în operã a

ecranului. Pe baza rezultatelor cercetãrilor

efectuate la Environmental Technology

Office and Laboratory Hamburg (Germania),

se concluzioneazã cã din monomerul

conþinut în polimer în proporþie de 0,1%,

cantitatea nedescompusã biologic ºi trans-

misã prin reziduul lichid este în cantitate

prea micã pentru a fi consideratã pericu-

loasã pentru sãnãtatea oamenilor. 

urmare din pagina 190
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A P L A
Finisaje ºi izolaþii de calitate 

În prezent, Atlas furnizeazã soluþii complete prin sis-

teme profesionale de termo ºi hidroizolaþii, precum ºi

pentru finisaje de înaltã calitate, dezvoltate sub marca

proprie APLA - Atlas Professional Line Applications.

Calitatea foarte înaltã ºi relaþiile foarte bune stabilite cu

clienþii au fãcut ca produsele profesionale APLA sã fie

preferate de utilizatori ºi, mai mult chiar, sã fie recoman-

date de majoritatea constructorilor ºi vânzãtorilor din

magazinele de profil.

Vopseaua superlavabilã AplaLux a cucerit un impor-

tant teren pe piaþã datoritã gradului foarte înalt de alb,

aspectului final ireproºabil al aplicãrii, superlavabi-

litãþii ºi rezistenþei foarte bune în timp. 

Cum preferinþele consumatorilor se îndreaptã din ce
în ce mai mult cãtre emulsiile colorate, Atlas Corporation
a plasat, în magazinele cele mai importante din Bucureºti
ºi din toatã þara, maºini automatizate de colorat ce pot
furniza o paletã extrem de variatã de culori – peste 900 de
nuanþe, în sistemul AplaColorSelect.

Pentru exterioarele moderne, Atlas oferã tencuiala
decorativã AplaDecofill, într-o paletã variatã de culori ºi
texturi.

Atlas Corporation este un jucãtor important pe piaþa româneascã a materialelor de construcþii, cu o

experienþã de peste 10 ani, în prezent fiind unul dintre producãtorii de referinþã ce se ghideazã dupã cele

mai înalte standarde ale calitãþii utilizate la nivel internaþional.
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Pentru finisãrile excepþionale, vopseaua AplaPremio,
lansatã recent, întruneºte niºte standarde de calitate greu
comparabile cu ale altor vopsele emulsionate existente în
România.

Cu o putere de acoperire sporitã, un alb absolut strãlu-

citor, rezistenþã remarcabilã la frecãri ulterioare, pereþii

zugrãviþi AplaPremio au un aspect perfect ºi natural.

ªi exemplele ar putea continua, deoarece toate pro-

dusele purtând marca APLA au devenit puncte de referinþã în

ceea ce priveºte calitatea ºi durabilitatea: gletul pe bazã de

ciment alb AplaFill, gletul pe bazã de ipsos AplaUltraGlet,

chitul de cuþit AplaStoco, absolut necesarele amorse AplaInprime

ºi AplaExprime, adezivul pentru construcþii tip aracet

AplaStick, chitul pentru rosturi AplaJointFiller, adezivul pentru

polistiren AplaStyrofix, amorsã pentru membranele bitumi-

noase AplaHydrostop, membranele bituminoase AplaBitustop,

polistirenul expandat AplaEfoam ºi altele.
Pentru a uºura foarte mult decizia de cumpãrare a

clienþilor, Atlas Corporation oferã alternativa avantajoasã a
achiziþionãrii sistemelor profesionale complete de hidroizo-
laþii, termoizolaþii (pe bazã de vatã de sticlã, polistiren
expandat ºi polistiren extrudat), de finisaje (de la gleturi ºi
gips-carton, pânã la vopsea ºi tencuieli decorative). 

De asemenea, Atlas este unicul distribuitor în România
al pietrelor artificiale decorative Mathios Stone, care reproduc
foarte bine pietrele naturale.

Identificând de fiecare datã noile oportunitãþi ºi tendinþe
ale pieþei de construcþii aflate în plinã creºtere, Atlas
Corporation îºi consolideazã, de la an la an, poziþia pe
piaþã. În 2005 cifra de afaceri s-a ridicat la 25 mil. de euro. 

Atlas Corporation este una dintre puþinele companii ce
dispun de un sistem de distribuþie propriu la nivel naþional,
având filiale puternice în Constanþa, Iaºi, Cluj, Braºov,
Timiºoara, Brãila, Craiova. 

ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucureºti
Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60

www.atlas-corp.ro
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Produse moderne
pentru protecþia elementelor de construcþii 

Victoria BACIU, ªtefania RÃDULESCU, INCERC Bucureºti  - LPPF

Conceptul de dezvoltare durabilã
are ca obiectiv general gãsirea opti-
mului interacþiunii dintre patru sisteme:
economic, tehnologic, ambiental ºi
uman. Nivelul optim corespunde
acelei dezvoltãri de lungã duratã care
poate fi susþinutã de cãtre cele patru
sisteme.

Menþinerea în timp a unui nivel de
performanþã ridicat, cât mai aproape
de cel iniþial, depinde atât de calitatea
construcþiei iniþiale, cât ºi de lucrãrile
de întreþinere ºi reparaþii efectuate pe
parcursul exploatãrii acesteia; în ultimã
instanþã, ele ajung sã delimiteze durata
de viaþã a construcþiei.

În contextul acþiunilor întreprinse
pentru integrarea în Uniunea Europeanã,
în România a fost adoptatã Hotãrârea
de Guvern nr. 699/12.06.2003 prin
care s-au stabilit unele mãsuri pentru
reducerea emisiilor de compuºi
organici volatili, emisii datorate uti-
lizãrii solvenþilor organici în anumite
activitãþi ºi instalaþii.

Aceasta are drept scop prevenirea
sau reducerea efectelor directe sau
indirecte ale emisiilor de compuºi
organici volatili în mediu, în principal
în aer, precum ºi potenþialele riscuri
ale acestora pentru sãnãtatea omului
ºi pentru calitatea mediului.

În mod natural, producãtorii de

lacuri ºi vopsele din România tind sã

se orienteze spre producerea unor

materiale nu numai performante, ci ºi

cu un conþinut redus de compuºi

organici volatili. 

În cadrul Programului Naþional de

Cercetare-Dezvoltare ºi Inovare,

Laboratorul de Produse Polimerice ºi

Finisaje în Construcþi (LPPF) din INCERC

Bucureºti a promovat numeroase

proiecte de cercetare în colaborare

cu prestigioase firme din þarã.

Un astfel de proiect, concretizat

prin contractul 6B 03/2003, are ca parte-

neri laboratorul nostru ºi firma româno-

olandezã POLY-DELTA CHEMICALS S.A.

Proiectul a avut drept scop pro-

movarea pe piaþa româneascã a unor

produse peliculogene moderne,

nepoluante, performante, pentru pro-

tecþia elementelor de construcþii ºi

realizarea unei metode de laborator

pentru stabilirea durabilitãþii în

condiþii climatice specifice þãrii noas-

tre, în contextul dezvoltãrii durabile.

Cercetarea a avut drept scop

determinarea performanþelor unor noi

produse peliculogene, destinate pro-

tecþiei elementelor de construcþii prin

cercetãri de laborator de scurtã ºi de

lungã duratã, ºi anume:

grund epoxidic Octarep G 3042;

email epoxidic Octarep E 3042;

lac epoxidic Octarep L 3042;

grund Octarep G 035;

grund Octarep G 3042 – Z 60;

grund epoxidic Octarep G 3042-F;

vopsea epoxidicã Octarep V 3042-F;

lac epoxidic Octarep L 3042-F.

Produsele testate au fost grupate

în douã sisteme :

a) gama Octarep 3042 – destinatã

protecþiei suprafeþelor de metal

exploatate în medii slab agresive

(interiorul clãdirilor neîncãlzite, unde

poate apãrea condens, atmosferã cu

nivel scãzut de poluare), agresive

(interior cu umiditate ridicatã ºi cu

aer poluat, atmosferã urbanã ºi ruralã

cu poluare moderatã de gaze SO2,

atmosferã marinã cu salinitate

scãzutã) ºi puternic agresive (zone

industriale ºi marine cu salinitate

moderatã, atmosferã industrialã cu

umiditate permanentã ridicatã ºi

poluare chimicã);

Reglementarea protecþiei mediului este un obiectiv de interes public major, pe baza principiilor ºi elementelor
strategice, care conduc la dezvoltarea durabilã a societãþii.

„Dezvoltarea durabilã a construcþiilor reprezintã crearea ºi întreþinerea responsabilã a unui mediu construit sãnãtos,
bazat pe utilizarea eficientã a resurselor ºi pe principiile ecologice”, este definiþia datã de Charles Kibert (USA) dez-
voltãrii durabile a construcþiilor, în cadrul Primei Conferinþe Internaþionale asupra Construcþiilor Durabile, care a avut
loc la Paris în 1994. 

Dezvoltarea durabilã permite folosirea pe termen lung a mediului, astfel ca dezvoltarea socio-economicã sã
rãmânã posibilã concomitent cu menþinerea calitãþii mediului la un nivel acceptabil.



Revista Construcþiilor martie 2006 199

b) gama Octarep 3042-F – desti-
natã protecþiei suprafeþelor de beton,
ciment, ºapã etc. exploatate în medii
agresive.

Caracterizarea complexã efectuatã
în cadrul Laboratorului de Produse
Polimerice ºi Finisaje în Construcþii a
inclus determinãri efectuate pe fiecare
component în parte (A ºi B), pe pro-
dusul ca atare (rezultat prin amestecul
componentelor în rapoartele masice
prevãzute de producãtor), precum ºi
determinãri pe sistemele de protecþie
aplicate pe suport (metal – pentru
gama 3042, respectiv beton – pentru
gama 3042-F).

METODELE DE ÎNCERCARE

Caracterizarea produselor s-a reali-
zat printr-o gamã foarte complexã de
încercãri, prezentate în tabelul 1.

Determinãrile experimentale au
fost efectuate de INCERC Bucureºti,
Laboratorul de Produse Polimerice ºi
Finisaje. Încercãrile de scurtã duratã
au fost grupate astfel:

a) teste pentru caracterizarea
noilor produse;

b) teste pentru caracterizarea sis-
temelor de protecþie multistrat reali-
zate cu noile produse.

Încercãrile de lungã duratã au
inclus:

a) comportarea sistemelor de pro-
tecþie dupã expunerea în mediu natu-
ral urban-industrial;

b) comportarea sistemelor de pro-
tecþie dupã expunerea în mediu natu-
ral alpin;

c) comportarea sistemelor de pro-
tecþie dupã expunerea în mediu natu-
ral marin;

d) comportarea sistemelor de pro-
tecþie dupã expunerea la cicluri de
îmbãtrânire acceleratã, în laborator.

Sinteza rezultatelor experimentale
este prezentatã în tabelele nr. 2 ºi 4
(încercãri de scurtã duratã) ºi tabelele
3 ºi 5 (încercãri de lungã duratã), iar
rezultatele sunt susþinute de Rapoartele
de încercare elaborate de LPPF.

Tabelul 1

Tabelul 2

continuare în pagina 200
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Produsele din gama Octarep,  des-
tinate protecþiei suprafeþelor metalice,
sunt urmãtoarele:

G 3042, grund bicomponent, pe
bazã de rãºini epoxidice în solvent
organic, cu uscare la aer, cu rol de
protecþie anticorozivã ºi de pregãtire
a suprafeþelor metalice pentru apli-
carea straturilor urmãtoare de email;

G 3042 – Z 60, grund bicompo-
nent, pe bazã de rãºini epoxidice în
solvent organic, cu uscare la aer,  uti-
lizat ca acoperire primarã a struc-
turilor metalice exploatate în medii
agresive;

G 035-70, grund bicomponent
pe bazã de rãºini etil-silicat, în sol-
venþi, cu uscare la aer, utilizat ca
grund de protecþie anticorozivã pen-
tru suprafeþe metalice;

E 3042,  email bicomponent, pe
bazã de rãºini epoxidice  în solvent
organic, cu uscare la aer, utilizat ca
strat final cu rol decorativ ºi de pro-
tecþie a suprafeþelor de metal exploa-
tate în medii slab agresive, agresive ºi
puternic agresive;

L 3042, lac  bicomponent, pe
bazã de rãºini epoxidice în solvent
organic, cu uscare la aer, care se uti-
lizeazã ca strat final al sistemelor de
vopsire, cu rol decorativ ºi de pro-
tecþie a suprafeþelor de metal.

Succesiunea straturilor, pentru
suprafeþe de oþel:

Varianta 1
- strat 1: grund G 3042, , diluat cu

5% POLYDIL D 304;
- strat 2: email E 3042,  diluat cu

5% POLYDIL D 304 ;
- strat 3: lac L 3042, aplicat la con-

sistenþa de livrare. 
Varianta 2
- strat 1: grund G 3042-Z60,

diluat cu 5% POLYDIL D 304;
- strat 2: email E 3042,  diluat cu 5%

POLYDIL D 304 ;
- strat 3: lac L 3042, aplicat la consis-

tenþa de livrare. 

Tabelul 2 (continuare)

Tabelul 3

urmare din pagina 199 

continuare în pagina 202
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Varianta 3

- strat 1: grund G 035-70, , diluat

cu 5% POLYDIL D 035;

- strat 2: email E 3042,  diluat cu

5% POLYDIL D 304 ;

- strat 3: lac L 3042, aplicat la con-

sistenþa de livrare. 

Expunerea epruvetelor în cadrul

unui ciclu de îmbãtrânire acceleratã,

cu durata de 24 ore, s-a fãcut astfel:

- 2 ore expunere la ultraviolete;

- 1,5 ore expunere la ploaie artificialã;

- 2 ore expunere la etuvã termore-

glabilã fixatã la temperatura de +70 0C;

- 1,5 ore expunere la ploaie artificialã;

- 17 ore expunere la frig la tempe-

ratura de –20 0C.

Produsele din gama Octarep,  des-

tinate protecþiei suprafeþelor din

beton, ciment, ºapã etc., exploatate

în medii agresive, au fost urmã-

toarele:

G 3042 F, grund bicomponent,

pe bazã de rãºini epoxidice în solvent

organic, cu uscare la aer, cu rol de

protecþie ºi de pregãtire a suprafeþelor

pentru aplicarea straturilor urmãtoare;

V 3042 F,  vopsea bicompo-

nentã, pe bazã de rãºini epoxidice  în

solvent organic, cu uscare la aer, uti-

lizat ca strat intermediar cu rol deco-

rativ ºi de protecþie a suprafeþelor;

L 3042 F, lac  bicomponent, pe

bazã de rãºini epoxidice în solvent

organic, cu uscare la aer, care se uti-

lizeazã ca strat final al sistemelor de

vopsire, cu rol decorativ ºi de pro-

tecþie a suprafeþelor.

Succesiunea straturilor, pentru

suprafeþe de beton:

- strat 1: grund G 3042F, , diluat

cu 5% POLYDIL D 304;

- strat 2: vopsea V  3042 F,  diluatã

cu 5% POLYDIL D 304 ;

- strat 3: lac L 3042 F, aplicat la

consistenþa de livrare. 

Tabelul 4

Tabelul 5

urmare din pagina 200 
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Reprezentant de marcã în producþia de dibluri
Pentru rezolvarea multor probleme apãrute de-a

lungul anilor în domeniu, KEW introduce un nou sistem în
sfera tehnicilor de fixare pentru construcþii, baza
soluþionãrii rapide a acestor probleme constituind-o
trecerea la un „cod“ al culorilor:

verdele desemneazã diblul potrivit pentru toate
tipurile de materiale de construcþii;

oranj este diblul utilizat pentru zidurile din cãrãmidã
ºi piatrã;

albastrul caracterizeazã soluþiile de fixare pentru
plãci ºi cavitãþi;

gri este diblul destinat fixãrii în beton.
Culorile caracteristice fiecãrei categorii de dibluri sunt

prezente la ambalarea produsului (în cazul blisterelor) ºi
pe etichete (în cazul cutiilor de carton ºi al dozelor de
plastic).

„Aceastã orientare a fost fãcutã, în special, la solici-
tarea consumatorilor (clienþilor), în primul rând pentru a
uºura atât identificarea produsului cãutat, cât ºi pentru a
garanta produsul potrivit pentru materialul de con-
strucþie potrivit“, precizeazã directorul de vânzãri,
dl Laurenþiu Popa.

Un aspect deosebit de important pentru KEW este ºi
asigurarea „fidelitãþii“ clienþilor. În acest sens, s-a pus
accent pe posibilitatea de reutilizare prin închidere
repetatã a ambalajelor. Cutiile sunt astfel executate, încât
un sistem ingenios de tip fereastrã glisantã permite
extragerea produselor dorite ºi apoi închiderea la loc a
cutiilor.

În scopul oferirii unei priviri de ansamblu asupra pro-
duselor (cerut atât de normele internaþionale, cât ºi pentru
a preveni deteriorarea cutiilor ºi a dozelor), ambalajele
întregului sortiment sunt prevãzute cu pictograme ºi
desene (schiþe) ale montajelor în care sunt utilizate
respectivele produse.

În scurta perioadã de timp de la intrarea pe piaþa
româneascã cu acest nou mod de adresare, s-a primit din
partea partenerilor firmei confirmarea unei orientãri
corecte. Produsele ºi compania KEW câºtigã, astfel, tot mai
multã încredere. În anul 2006, noi ºi noi standuri de
expunere, având toate caracteristicile descrise, vor apãrea
în reþelele de magazine DIY ºi nu numai.

Optimismul nu poate fi decât justificat, având în vedere
tradiþia ºi experienþa producãtorului german KEW.
Înfiinþatã în anul 1953 în localitatea Wilthen, în apropierea
unui oraº încãrcat de istorie – Dresda, compania a conceput
ºi produs, în anul 1958, primul diblu din nylon.

În permanenþã, colectivul tehnic a oferit noi ºi noi soluþii
constructive, unele dintre acestea fiind protejate prin patente.

Astazi, KEW GmbH Germany exportã în 35 de þãri, cu
rezultate deosebite pe pieþele din Rusia, Cehia, Austria,
Ungaria, Norvegia, Bulgaria ºi þãrile baltice.

Producþia KEW este segmentatã în 3 domenii: echipa-
mente din plastic pentru industria auto, unelte, precum ºi
sisteme de fixare. Extinderea pieþelor a fãcut ca ultimul
domeniu – cel al sistemelor de fixare – sã fie mai puternic
ºi mai bine dezvoltat cu 67% faþã de celelalte 2 domenii.

Obiectivul permanent ºi, în acelaºi timp, un mare
avantaj îl constituie rapida ºi flexibila adaptare la cerin-
þele actuale ale pieþei. Þelul urmãrit, în Germania ºi în
toate þãrile în care se gãsesc produsele companiei, este ca
brandul KEW sã devinã o referinþã în gama sistemelor de
fixare, o certitudine a calitãþii.

Alte informaþii puteþi obþine la Construct Expo –
Antreprenor, la standul KEW GmbH Germany din
Pavilionul Central, Standul 059. 
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Creativitate româneascã
UªI METALICE PERSONALIZATE

Specialiºtii SC MACO PRODIMPEX SRL
au proiectat ºi realizat, pornind de la
o concepþie unitarã de gândire tehno-
logicã constructivã a tuturor categori-
ilor de produse ale firmei, o nouã uºã
destinatã, în special, echipãrii
locuinþelor tip vilã, care sã îmbine
siguranþa ºi robusteþea cu eleganþa,
design-ul ºi f inisajele cele mai
moderne, elaborate sub denumirea
Nobila (marcã protejatã OSIM).
Aceste uºi dezvoltã ideea construc-
tivã de bazã aplicatã la produsele
standard (Civica), tratând în mod spe-
cial aspectele estetice ºi de siguranþã.
Primul lucru în obþinerea unui produs
superior din punctul de vedere al imaginii,

al modelelor ºi finisajelor feþelor inte-
rioare ºi exterioare ale blatului uºii
este realizat cu ajutorul unor profile
speciale din aluminiu care se mon-
teazã pe pãrþile laterale ale casetei
metalice ºi permit fixarea panourilor
decorative din MDF ºi PVC plastifiat.
Modelele aplicate pe fronturile din
MDF, la care se adaugã nuanþele de
culoare specifice diferitelor esenþe
lemnoase decorative, conferã pro-
duselor o notã superioarã de nobleþe
ºi frumuseþe. În al doilea rând, sigu-
ranþa este realizatã la cote maxime
prin existenþa modulului metalic cen-
tral rigidizat ºi izolat, a protecþiilor
suplimentare din dreptul sistemelor
de siguranþã ºi prin folosirea unei
feronerii de calitate. 

Caracteristici: 
Dimensiuni standard: 2050 mm

x 880 mm : 2050 mm x 980 mm.
Pe bazã de comandã se pot exe-

cuta orice dimensiuni, într-un canat
sau în douã canaturi, cu supraluminã,
cu luminatoare laterale ºi grilaje
ornamentale.

Construcþie: modul metalic cen-
tral realizat din 2 foi de tablã de oþel
dublu decapat de 0,8 mm, cu pro-
tecþii suplimentare de 3 mm în zona
sistemelor de siguranþã, cu ranforsãri
interioare în formã de „zet”, canturi
fãlþuite ce conferã o mare rezistenþã
întregului ansamblu, toc profilat din
tablã de oþel dublu decapat de 1,5 mm,
spumã poliuretanicã injectatã la inte-
rior, ce asigurã o bunã izolare termicã
ºi fonicã ºi permite comportarea uºii
ca un întreg, plãci MDF termovidate
cu folie PVC, cant exterior dintr-un
profil special de aluminiu.

Izolare: termicã ºi fonicã prin
injecþia cu poliuretan a modulului
metalic central ºi existenþa a douã
plãci din MDF pe fiecare faþã a aces-
tui modul.

Etanºeitate: asiguratã prin garni-
tura de cauciuc aplicatã atât pe
blatul, cât ºi pe tocul uºii. 

Finisare: blatul de uºã este finisat
prin aplicarea de plãci de MDF ter-
movidat cu folie PVC în diferite
nuanþe (stejar deschis, nuc, calvados
(cireº), mahon, verde ºi alb), iar tocul
este vopsit în câmp electrostatic, vop-
sire ce asigurã un aspect modern ºi o
rezistenþã sporitã la acþiunile
mecanice. Plãcile de MDF au o
grosime de 10 mm pe fiecare faþã, la
interior placa fiind lisã, iar la exterior
cu model frezat, aplicat sau fãrã
model.
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Siguranþã: conferitã de utiliza-
rea unor feronerii de înaltã calitate:

a. broascã MOTTURA – cu închi-
dere în 3 direcþii ºi cheie tip seif, shield
cu mâner COLOMBO sau HOPPE;

b. broascã MUL-T-LOCK – cu
închidere în 4 direcþii, cilindru ºi shield
de protecþie;

c. zãvor RIMLOCK – cu închidere
pe interior ºi buton;

d. broascã suplimentarã aplicatã
ABUS – cu pârghie ºi protecþie a cilindrului.

Broaºtele sunt prevãzute cu: chei
cu dublã bãrbie, cilindri de securi-
tate, blindaje suplimentare de 3 mm
sudate pe interiorul uºii în dreptul
broaºtelor pentru a anula posibilitatea
gãuririi broaºtei, bolþuri fixe sudate

pe blatul de uºã ce devin active când
aceasta este închisã ºi care, împre-
unã cu tijele de închidere pe verti-
calã, anuleazã orice tentativã de
scoatere de pe toc (uºa este avizatã
de Poliþia Capitalei ca având un grad
sporit de siguranþã). 
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O poveste de succes

Reporter: Dle dir. gen. Elisiu Goþa,
Elis s-a dezvoltat în 15 ani, de la o
micã afacere începutã în familie,
la cel mai mare jucãtor de pe piaþa
pavajelor în România. Cum a
început totul?
Elisiu Goþa: Elis a început, ca idee,

în 1990, dupã o vizitã a mea în
Germania. Acolo am fãcut prima datã
cunoºtinþã cu noþiunea de pavaj, aºa
cum este înþeleasã ea azi. Pavajele
erau folosite pe scarã foarte largã ºi
prezentau beneficii nete faþã de cele-
lalte tehnologii. Era clar cã o piaþã se
va dezvolta ºi la noi.

Rep.: ªi cum aþi pus ideea în practicã? 
E.G.: Dupã ce am revenit în þarã, în

1991, am construit un utilaj artizanal
pe care am început sã presez pavaje.
Avea o capacitate de 17 mp/zi ºi aproape
totul se fãcea manual. Procesul era
asemãnãtor celui de producþie al
cãrãmizilor artizanale în Italia.

Rep.: Aþi afirmat cã aþi construit
un utilaj artizanal în 1991. L-aþi
realizat personal? 
E.G.: Da, era de fabricaþie personalã.

Eram încântat de conceptul de pavaj
ºi de acolo lucrurile au curs de la
sine. Poate m-am grãbit puþin pentru
cã, în 1991 în România, nu exista
deloc o piaþã a pavajelor. În primii 2 ani,
vânzãrile au fost sub aºteptãri pentru
cã nu vindeam doar produse, ci o
idee inovatoare. Ne-am concentrat
mai mult pe informare ºi convingere
decât pe vânzãri.

Rep.: În aceastã perioadã, v-aþi
gândit vreodatã sã abandonaþi
afacerea?

E.G.: Nu a fost uºor, dar credeam
cu tãrie cã ºi piaþa României se va
deschide la pavaje. Am mizat pe
avantajul primului sosit. Noi am
deschis aceastã piaþã în România.
Þinteam sã legãm numele Elis de
industria pavajelor, pentru ca apoi sã
beneficiem de aceastã investiþie.
ªi mai târziu, ne-a fost mai uºor.
În 1995 am cumpãrat o linie de pro-
ducþie semiautomatã. Au crescut atât
capacitãþile, cât ºi calitatea produselor
noastre. Acelaºi lucru s-a întâmplat în
1997, când am adus a doua linie de
producþie semiautomatã. 

Rep.: Elis a început ca o companie
localã. Credeþi cã locul de unde aþi
demarat afacerea a fost important?
E.G.: Pot afirma cã locul de unde

am pornit a contribuit la succesul Elis.
Faptul cã ardelenii sunt consideraþi
oameni de afaceri de încredere este,
întotdeauna, un avantaj. La modul
serios, judeþul Alba ne avantajeazã
geografic. Se aflã în centrul þãrii,

Elisiu Goþa este unul dintre oamenii de afaceri pe care îi vezi rar la ºtiri.
Succesul pentru el a fost atins cu intuiþie, dedicare ºi multã muncã. Poate
fi considerat modelul omului de afaceri din vest: întotdeauna întreprinzãtor,
cu fler, dar reþinut ºi discret. Acum conduce societatea Elis, cel mai mare
producãtor de pavaje din România. Considerând faptul cã Elis este o
afacere de familie, deþinutã de familia Goþa, povestea de succes are chiar
o aromã de American Dream.

Elisiu Goþa (al doilea din dreapta alãturi de membrii familiei

Fabrica Elis din Petreºti

Parcul Cetate din Alba Iulia
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oferind posibilitatea accesului uºor la
pieþe de desfacere. Pentru materiile
noastre prime, cum ar fi cimentul,
avem suficienþi furnizori în zonã. 

Rep.: Printre lucrãrile executate de
Elis se aflã ºi importante amenajãri
ale spaþiilor publice în oraºe ca
Sebeº, Alba-Iulia, Sibiu sau Cluj-
Napoca. Cum aþi ajuns sã colabo-
raþi cu autoritãþile locale la acest
nivel?
E.G.: Calitatea produselor ºi seri-

ozitatea cu care amenajãm toate
lucrãrile noastre ne-au recomandat.
În acelaºi timp, amenajarea spaþiilor
publice cu pavaje este un proiect cu
multe avantaje pentru un oraº: ter-
menul de garanþie este lung, lucrãrile
aratã foarte bine, sunt ecologice, au
personalitate ºi se pot desfãºura
modular, fãrã a fi nevoie ca traficul auto
sau pietonal sã fie deviat semnificativ.
Elis a cãutat, întotdeauna, proiectele
de amenajãri ale spaþiilor publice
întrucât am considerat cã este un
mod de a ajuta ºi susþine comunitatea
din care facem parte ºi o modalitate
de a construi brandul Elis.

Rep.: Ce înseamnã brandul Elis?
Când aþi început sã îl construiþi?

E.G.: Investim în brandul Elis încã
de la debut, din 1991. Compania a
fost gânditã de atunci ca un jucãtor
cheie, un nume cu greutate pe piaþa
româneascã. În 2003 am decis cã
vrem sã ne extindem la nivel
naþional. Atunci am apelat la o
agenþie profesionistã de branding,
pentru un proces care sã aducã bran-
dul Elis la nivelul dorit. Agenþia ne-a
ajutat sã evoluãm de la imaginea de
jucãtor regional la una de lider al
pieþei de pavaje din România. Brandul
este foarte valoros pentru noi în acest
moment. Elis înseamnã o sumã de
percepþii pozitive legate de standardele
noastre de producþie ºi execuþie.
Înseamnã valorile dupã care ne
ghidãm în industrie ºi care ne inspirã
angajaþii. Elis este un mod de lucru
particular, un anumit gen de relaþie
cu clienþii, un limbaj de comunicare
numai al nostru pentru care suntem
recunoscuþi. 

Rep.: Elis este, în acest moment,
liderul industriei. Unde te îndrepþi
dintr-o asemenea poziþie?
E.G.: Te îndrepþi spre o zonã mai

largã decât cea în care evoluezi
deja. Îmbunãtãþeºti nivelul serviciilor.

Susþii comunitatea din care faci parte.
Consolidezi. Anul trecut am fãcut
investiþii de 2 milioane de euro în facili-
tãþi de producþie complet automatizate,
ridicând producþia la peste 2.000 de mp/zi
ºi numãrul de angajaþi depãºind 200.
Retehnologizarea este o preocupare
constantã la Elis, atât pentru a creºte pro-
ductivitatea, cât ºi pentru a asigura cea
mai bunã protecþie posibilã a mediului.
Anul acesta, vom investi aproximativ un
milion de euro în diversificarea gamei de
produse ºi noi utilaje de transport ºi
montaj. Vom fi, în continuare, atenþi la
oportunitãþile din piaþã ºi vom urmãri sã
dezvoltãm atât brandul, cât ºi compania
Elis, aºa cum am fãcut ºi pânã acum. 

Piaþa centralã dun Sebeº



Printr-un audit efectuat de Grupul
Holcim, în cooperare cu British Safety
Council, eforturile constante ale Holcim
(România) pentru îndeplinirea cerin-
þelor de sãnãtate ºi securitate în muncã
au fost încã o datã recunoscute. Aceastã
certificare, în plus faþã de cea primitã
de la TÜV în 2003, dovedeºte cã stan-
dardele companiei sunt conforme cu
cerinþele europene în acest domeniu.

„Holcim (România) este preocupatã
de siguranþa fiecãrui angajat ºi colabo-
rator, oferind condiþii optime de sãnã-
tate ºi securitate în muncã în fiecare
punct de lucru. Investiþiile noastre
anuale în modernizarea tehnologicã a
fabricilor de ciment ºi a staþiilor de
betoane ºi agregate includ ºi proiecte
pentru creºterea nivelului de siguranþã
ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru”, a
declarat Markus Wirth, director general
al Holcim (România).

Holcim (România) a obþinut certifi-
carea „Piramidei SSM” care confirmã
cã standardele de sãnãtate ºi securitate

în muncã (SSM) ale companiei sunt
conforme standardelor interne ale Grupului
Holcim. Scopul acestei piramide este de
a formula cerinþe esenþiale pentru sta-
bilirea, implementarea ºi recunoaºterea
unui cod de bune practici privind per-
formanþa companiei în domeniul SSM.

Primul pas în gestionarea aspectelor
legate de sãnãtatea ºi securitatea în
muncã a fost certificarea sistemului de
management al SSM conform OHSAS
18001, certificare pe care compania a
obþinut-o în 2003 de la TÜV Rheinland
Berlin – Brandenburg. Astfel, Holcim
(România) a fost prima companie
româneascã din domeniul ei de activi-
tate care a implementat cu succes un
Sistem de Management Integrat ºi a
obþinut în 2003 o triplã certificare: pentru
managementul calitãþii (ISO 9001),
mediului (ISO 14001) ºi sãnãtãþii ºi
securitãþii în muncã (OHSAS 18001).

În fiecare an, investiþii semnificative
sunt direcþionate cãtre echipamente de
protecþie ºi de lucru de cea mai bunã

calitate, reabilitarea ºi înlocuirea dis-
pozitivelor de protecþie degradate,
îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru ºi
instruirea personalului (cursuri de legis-
laþie SSM, acordarea primului ajutor etc.).

În acest an, Holcim (România) va
implementa o serie de noi proiecte privind
sãnãtatea ºi securitatea în muncã. Acestea
vor completa proiectele deja tradiþionale:

• organizarea sãptãmânii SSM în
fiecare punct de lucru;

• organizarea campaniei „Siguranþa
acasã” pentru fiecare angajat;

• realizarea unui mini ghid intern
privind protecþia muncii;

• organizarea unor noi cursuri SSM
cu traineri interni ºi externi.

Implementarea cu succes a tuturor
proiectelor legate de sãnãtatea ºi securi-
tatea în muncã contribuie la menþinerea
Holcim (România) la nivelul companiilor
care oferã locuri de muncã sigure pentru
toþi angajaþii. 

Prioritãþi ºi certitudini
STANDARDE EUROPENE PENTRU SÃNÃTATE ªI SECURITATE ÎN MUNCÃ 
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Conferinþa Naþionalã – AICPS 2006
– 18 mai 2006 –

Comportarea in situ a construcþiilor
CONFERINÞA NAÞIONALÃ CU PARTICIPARE INTERNAÞIONALÃ

Locul de desfãºurare:
Sala Coloanelor (Sala Mare a Palatului, etaj 2)
Ziua: 18 mai 2006, ora 9.00 

Tema conferinþei:
„Aspecte cu privire la implementarea eurocodurilor

pentru construcþii”

Programul conferinþei:
a) Prezentãri tehnice ºi ºtiinþifice
b) Acordarea Premiilor AICPS
c) Acordarea Diplomelor OPERA OMNIA
d) Activitatea AICPS
e) Masã protocolarã
Lucrãrile dvs. tehnice ºi ºtiinþifice, care se doresc a fi

prezentate la Conferinþa Naþionalã AICPS, vã rugãm sã le
transmiteþi pânã la 30 martie 2006, prin e-mail: office@aicps.ro;
aicps1990@zappmobile.ro; aicps@clicknet.ro sau
buletin@aicps.ro, un exemplar în copie pe adresa AICPS:
ªos. Panduri nr.94, corp.B, et.1, incinta Aedificia Carpaþi,
sect.5, Bucureºti.

ªi în anul 2006 se vor acorda Premiile Asociaþiei Inginerilor
Constructori Proiectanþi de Structuri (AICPS).

Regulamentul privind desfãºurarea concursului pentru
acordarea acestor premii poate fi obþinut de la AICPS
prin e-mail la office@aicps.ro, aicps1990@zappmobile.ro,
aicps@clicknet.ro sau buletin@aicps.ro sau de pe site-ul:
www.aicps.ro.

Vã rugãm sã transmiteþi pe adresa AICPS înscrierile la
concurs pânã la 31 martie 2006.

Suplimentar în acest an, se va acorda ºi un premiu
special pentru tinerii ingineri proiectanþi de structuri.

Acordarea diplomelor OPERA OMNIA
Pentru activitate îndelungatã ºi meritorie privind

proiectarea structurilor pentru construcþii, promovarea
ºtiinþei ºi tehnicii structurilor pentru construcþii ºi con-
tribuþii meritorii la activitatea AICPS, se vor acorda
diplome OPERA OMNIA, cu ocazia celei de-a XVI-a
Conferinþe Naþionale.

ªefii filialelor AICPS, societãþile de proiectare ºi membrii
AICPS sunt rugaþi sã transmitã pânã la 31.03.2006
propuneri pentru acordarea diplomelor OPERA OMNIA.

Cu ocazia desfãºurãrii Conferinþei Naþionale se va
organiza o expoziþie de proiecte, lucrãri de construcþii
deosebite executate ºi materiale de construcþii, expoziþie
la care pot participa toþi cei interesaþi de promovarea
proiectelor sau produselor, tehnologiilor ºi serviciilor care
asigurã structuri eficiente.

Societãþile de proiectare, societãþile de construcþii,
furnizorii de materiale, furnizorii de programe IT, editurile
de cãrþi ºi reviste interesate din acest punct de vedere se
pot înscrie sã-ºi prezinte ofertele pânã la 30  martie 2006.

Director executiv AICPS
ing. Petre IONIÞÃ

Asociaþia Inginerilor Constructori Proiectanþi de Structuri (AICPS)

anunþã pregãtirea celei de-aa XVI-aa Conferinþe Naþionale AICPS.

Ediþia a XVI-aa, 28–30 septembrie 2006, Braºov – România

Comportarea in situ a construcþiilor este modul de
manifestare al transformãrilor fizice ºi chimice pe care
acestea le parcurg în procesul de interacþiune cu mediul
ambiant-natural ºi tehnologic – ºi cu ele însele; ea poate fi
caracterizatã prin performanþele definite în baza
cunoaºterii legilor cauzale ºi condiþionale de apariþie ºi
dezvoltare a fenomenelor de comportament ºi a mãrimilor
ce le însoþesc.

Performanþele servesc drept criterii de apreciere a
mãsurii în care comportarea construcþiilor satisface cerin-
þele de siguranþã, confort ºi economie ale beneficiarilor,
exprimate prin condiþii de utilitate derivate din destinaþia
funcþionalã a fiecãrei construcþii.

Performanþele ce satisfac condiþiile de utilitate se trans-
formã în calitãþi pentru construcþia respectivã ºi definesc
aptitudinea ei pentru exploatare.

Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor –
prin urmãrire ºi intervenþii – are ca scop evaluarea aptitu-
dinii lor pentru exploatare ºi menþinerea sau refacerea
acesteia.

Tematica
Comportarea in situ a construcþiilor (degradare, acci-

dente, durata de serviciu, aspecte ecologice);
Intervenþii pe construcþii (mentenanþã, reabilitare);
Metode de monitorizare a comportãrii in situ

a construcþiilor.

Persoanã de contact:
dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann – CNCisC
ªos. Pantelimon 266
021662 Bucureºti
România
Tel.: 004-021-255.10.33
Fax: 004-021-255.00.62
E-mail: hann@cons.incerc.ro
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